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Priimtas įstatymas kovai sa 
komunistą veikia

Priešvalstybinių Veiksmų Kontrolės Taryba, proku
rorui prašant, galės nustatyti, ar organizacija yra komu
nistinė.

jau 1950 m. veikė įstaty- Amerikiečiai kalba 
mas, kuris reikalavo komu
nistų organizacijoms ir jų apie Marą 

registruotis, bet vė-nariam
liau aukščiausias teismas 
pripažino jį esant priešingu 
konstitucijai, nes jis reika
lauja. kad piliečiai patys sa
ve kaltintų.

Dabar kongresas priėmei 
panašu įstatymą, kuris pa-i 
veda Priešvalstybinių Veiks
mų Kontrolės Tarybai, vals-

Chicagos milioninio tira
žo dienraštis Sun-Times 
gruodžio 1 d. per visą pus
lapi paskelbė savo kritikės 
K. Borrer straipsnį lietu
vių opera“.

Laikraštis pažymi, kad 
lietuviai atradę naują ir tik
rą talentą — muziką Dalių

tybės prokurorui prašant. Lapinską. Jo muzika puikiai 
nustatyti, ar organizacija y 
ra komunistinė.

pritaikyta prie dramatinio 
veiksmo. "Maro“ opera liu
dijanti D. Lapinsko profesi- 

Tarybai pripažinus orga- vokiečių operose ii
i

nizaciją komunistine, pro- jo saitus su Vokietija 
kuroras viešai paskelbs tą gardine muzika, 
jos pavadinimą. Jos nariai
tada turės, rinkdami lėšas 
savo laiškuose ar skelbimuo
se žymėti, kad organizacija

avan-

Apie vaidinimą pasakyta, 
kad nors solistai buvo mė
gėjai. bet savo vaidmenis

vra pripažinta nriešvalstvbi- atliko nuostabiai išbaigtai“ 
ne. Jos nariai galės būti jir kad °Pera verta statyti 
baudžiami 5 metais kalė ji-■ profesiniuose teatruose, 
mo ir $10,000 baudomis, jei .
jie dirbs valdinėse įstaigo-Į 
se.

Atstovų rūmuose už bal
savo 269. prieš 104 atstovai.)

Priimtąjį projektą dar

Prezidentas isakė 
taupyti

Prezidentas Johnsonas į 
sakė valdinėms įstaigoms

reikia suderinti su senato; mažinti išlaidas, kad tuo bū- 
priimtuoju. ir tada jis bus
pasiųstas prezidentui pasi
rašyti.
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Kuris iš jų bus McNamaros Įpėdinis — krašto apsaugos ministras? Iš kairės į dešinę: krašto ap
saugos viceministras Paul H. Nitze, buvęs krašto apsaugos viceministras Cyrus R. Vance, dr. Ha- 
rold Broun ir Texaso gubernatorius John B. Cernaliy.

j Nauja širdis pirmą kartą 
įdėta žmogui

Po 3 metų valgysime Episkopatai ir 

sveiką mėsą

du būtų galima sutaupyti 4 
bil. dolerių. Tą sumą jis bu
vo pažadėjęs kongreso va- 

i dams, tikėdamasis, kad dar 
■ šiais metais sutiks pakelti 
Į mokesčius.

Bet atstovų irimų tikslų 
ir priemonių komisijos pir- 

1 mininkas Mills sako. kad 
i vyriausybė išlaidas turėtu 
, dar bent 2-3 bil. dol. apkar- 
! pyti. Tai atlikus, gal būtų 
: pritarta ir mokesčių pakėli-
' mui.

Naujasis trečios niarinu divizi 
jos. kuri stovi prie demilitari 
z uolos zonos, vadas gen. majo
ras R. M. Tompkins.

Iki šiol federalinės val
džios reikalavimai tetaikomi 
toms skerdykloms ir mėsos 
gaminių įmonėms, kurios sa
vo gaminius parduoda kito
se valstijose. Iš 51 valstijos 
tik 23 teturi mėsos priežiū
ros įstatymus, o ir tie daug 
mažesnių reikalavimų, negu 
federalinis įstatymas reika
lauja.

Todėl šiandien dideli mė
sos kiekiai išvengia mėsos 
inspektorių priežiūros. Per
nai mėsos priežiūros inspek-

Mirė kardinolas 
Spellman

Praeitą šeštadienį širdies 
smūgio ištiktas mirė kardi
nolas Francis Spellman, 78 
m- amž. Penktadienį jis dar 
planavo kelionę i Vietnamą 
Kalėdų proga, kaip jis kas
met dalydavo tų švenčių 
metu.

Dėl gyvulių nasrų ir ka
nopų ligos Britanijoj sulai
kytos arklių lenktynės.

homoseksualizmas
i

90 episkopalų kunigą į 
New Yorko konferencijoje 
pasisakė už tai, kad jų baž- j 
nyčia homoseksualistinius ; 
valksmus (lytinių santykių! 
palaikymą su tos pačios ly- i 
ties asmeniu) turi laikyti! 
"morališkai neutraliais“, ir' 
pareiškė, kad kai kuriais at
vejais tokie veiksmai gali 
būti laikomi gerais.

r J
Gen. Vo Nguyen Giap, šiaurės 
Vietnamo krašto apsaugos mi
nistras, vadovavęs . dideliems 
mūšiams Dak apylinkėje.

Pietų Afrikoje pirmą kartą žmonijos istorijoje auto 
katastrofoj žuvusios moters širdis įdėta vyrui, kuris dėl 
širdies sugedimo būtų tuoj miręs. Įdėtoji širdis veikia, bet 
niekas negali pasakyti, kiek ilgai ji veiks. Tai paaiškės 
tik po 10-11 dienų.

Praeitą sekmadienį toli- Raudonosios Kinijos 
moj Pietų Afrikos valstybės 
Cape Town mieste Groote nepriėmė į J,T.
Schuur vardo ligoninėj pa-' . . _
daryta pirmoji žmonijos is-1 Jungtinėse Tautose 18-tą 

kartą atmestas raudonosios 
pasiūly

mas. Už priėmimą balsavo 
45, prieš 58 ir 17 susilaikė. 
(Pasiūlymui priimti buvo 
reikalinga dviejų trečdalių 
balsų daugumos).

Šį kartą sovietai nerodė 
aktingumo. noi-s balsavo už. 
Iš komunistinių kraštų tik 
Albanija ir Rumunija vedė 
agitaciją už Kinijos priėmi
mą.

tonjoje operacija: ligoniui ... .. ._ .
įdėta nauja širdis, ir tas li- linijos pi lėmimo 
gonis 12 valandų po opera
cijos jaučiasi gerai, bet tas 
dar nereiškia, kad mirties 
pavojus praėjo. Specialistų 
žodžiais, tas galutinai pa
aiškės tik po 10-11 dienų.
Mat. dabar dar neaišku, ar 
ligonio kūno audiniai prigis 
prie įdėtos širdies audinių.

toriai privertę mėsos bend
roves sunaikinti 250 mil. sv. tuo būdu 
mėsos, nes ji buvo netinka- Tneilė. 
ma vartoti. O kas žino. kiek 
mes suvalgome dvėselienos 
ir kitokios maistui netinka- Pranašūuia dar 
mos mėsos ir jos gaminių?

Dauguma tų Kunigų ma
no, kad homoseksualiniai 
santykiai turi būti vertina
mi taip. kaip ir santykiai 
tarp įvairiu lyčių, žiūrint, ar

yra išreiškiama | Prim?ne agresiją
prieš Pabaltijį

didesnes kovas
Dabar atstovų rūmai ir 

senatas priėmė įstatymą, 
kurį Įgyvendinus, valgyda
mi mėsa žinosime, kad ne
valgome dvėselienos ar ko- , - ia
kia liga apkrėsto gyvulio'®^* negu tono Dakto auks-

JAV ambasadorius Gold- 
berg. atsakydamas Sovietų 
Sąjungos atstovui Kuzneco- 

j vui, kuris kaltino JAV agre
sija prieš Vietnamą, primi
nė Sovietų Sąjungos agresi- 

prieš Pabal-

Š. Vietnamo karių laik
raštis rašo. kad ateinančiais 
mėnesiais amerikiečiai gali J?® PavYZflžiu 
tikėtis dar kruvinesnių mū- tG0 valstybes, cekosi 

Korėją, Vengriją

mėsos. Bet tai bus tik po 3 
metų. nes valstijoms bus 
duota tiek laiko įvesti mė
sos priežiūrai
federalinės 
mams.

tumose. kur buvo sunaikinti

Indijoje palieka 
anglų kalba

4 amerikiečių batalionai. ... .w . r letkongą kvies
partizanai

ii, kuri atitiktų puolė didžiausią ameiikie- Sa//01/010 Tarilbon 
valdžios įstaty-Į čiu stovvkla tik 15 mylių į

Jungtinėse Tautose kal
bama. kad į Saugumo Tary
bos posėdžius bus pakviesti 
P. Vietnamo išlaisvinimo 
fronto (partizanu politinės 
vadovybės) ir abiejų Viet-

iuž'eistu’inYŽfh- "a,™ų atstovai.
•J A v tam nesipriešins, nesIndijos vyriausybė pasiū

lė parlamentui įstatymą. ku
ris paliks anglų kalbą vals
tybine kalba, kol visos vals
tybės sutiks priimti kitą 
valstybinę kalbą — hindu.

Cambridge prieš 
Vietnamo apleidimą

Cambridge mieste, kur y- 
i ra garsusis Harvardo uni 

versitetas ir Technologijos 
institutas, balsavo klausimą 
"Ar tuoj grąžinti karius iš

šiaurę nuo baigono. Tai yra 
didžiausia stovykla, vadina
ma "Rytų Pentagonu“. Sto
vykloje kilo dideliu gaisrų.

Nuo 1961 m. iki šiol Viet
name žuvo amerikiečiu 
15,058.
prarasta lėktuvų 758.

Gen. Eisenhoicerio 
dovana lAV-bėms

Širdį? įdėta 55 m. versli
ninkui Louis Washkansky, 
kurio dienos dėl sutrikusios 
širdies buvo suskaitytos. Jis 
paklaustas, ar sutinka su 
pavojinga operacija, tuoj 
davė teigiamą atsakymą.

Bet kur gauti širdį? To 
ligonio laimei, auto katast
rofoj buvo užmušta Darva- 
lio žmona ir 25 m. duktė De- 
nise. Gydytojai nutarė pasi
naudoti jos širdimi. Jos tė
vas davė sutikimą. Denisc 
širdis buvo išimta ir įdėta 
Washkanskiui. (Paminėti
na, kad Denise inkstas buvo 
išimtas ir kitoje už 20 mylių 
ligoninėje įdėtas 10 m. neg
riukui). Širdis pradėjo veik
ti.

Operacija truko 5 valan
das. Ją darė universiteto 
prof. Ch. Bernard, jam asis
tavo apie 30 gydytojų ir 
gail. seseių.

juk senatas yra nutaręs 82 
1 balsais prieš 2 raginti prezi
dentą kreiptis į .Jungt. Tau- 

i tas. kad jos ieškotų būdų 
taikai Vietname igvvendint.

Buvęs prez. Eisenhoveris 
dovanojo JAV -bėms savo 
230 akru ūki netoli Gettvs- 
burgo. Pa., bet jį valdys iki 

Indijos konstitucija buvo j savo mirties. Jo žmona dar
numačiusi, kad anglų kalba: galės gyventi 6 mėn. po jo

Hindu kalbos priešininkai 
sako, kad ta diena niekada 
neateis.

bus paverstas

Pakelia plieno 
kaina

Didžiausia plieno Įmonė

bus valstybine kalba iki mirties.
1965 m. pradžios, o toliau—Į Ta? ūkis 
hindu. Ta kalba kalba 40G muziejumi, 
gyventojų, bet jos nenori | 
pripažinti valstybine kalba 
kitos Indijos valstybės, kur 
kitaip kalbama. O tokių pla
čiau vartojamų kalbų yra 
net keliolika. Ten geriau su
tinkama laikyti valstybine U.S. Steel bendrovė nutarė 
kalba anglų kalba, negu hin- pakelti plieno tonai $5. Aiš- 
du. Todėl vyriausybė nieko ku, ja seks ir kitos bendro- 

Vietnamo?“ Už pasisakė'kito ir nebeišmanė, kaip pa- vės. Brangesnis plienas at- 
11,349, prieš pasitraukimąl siūlyti dar kurį laiką naudo- silieps ir Į Įvairių gaminių 
17,712. 1 tis anglų kalba. Į kainas.

Mirė Gabono 
prezidentas

Paryžiuje mirė Gabono 
valstybės prezidentas Leon 
M’Ba. 65 m. amž. Jis ten gy
dėsi nuo 1966 m. įugpiūčio 
mėnesio, sirgdamas tropiki- 
ne liga.

Amerikos širdies chirur
gam tokia operacija nesanti 
netikėta. Stanfordo univer
siteto (Kalifornijoj) chirur
gai esą pasiruošę tokiai ope
racijai. tik laukia tinkamos 
progos, širdies įdėjimo ope
racijos gyvuliams buvusios 
sėkmingos.

Britų peticijos inspektorių Hong 
Konge I ranka Knight buvo pa
grobę Kinijos komunistai, bet 
po 36 dienų jis sugebėjo pabėg
ti. perplaukdamas 2 upes, per
šokdamas spygliuotę vielų už
tvaras ir

Dėl žemės drebėjimo Ju 
goslavijojc Debar mieste 
(8,000 gyventojų) sugriu
vo 2,000 gyvenamųjų namų 
ir 23 mokyklos. Kol kas ži 
noma kad žuvo 11 žmonių 
ir 134 sužeista.

Du studentai
apiplėšė banką

New York City kolegijos 
studentai Theodore Kenne
dy ir Samuel Bemthall su
imti ir kaltinami apiplėšę; 
Connecticut Bank and Trust 
Co. skyrių Norwich mieste.! 
Jie pagrobė $83,000, bet da
lis tų pinigų jau surasta.

Buv. prez. Eisenhovverio 
vaikaitis David susižiedavo! 
su buv. viceprez. Nixono 
dukterim Julie.

» ♦ =»

Portugalijoj potvynio au- 
ku skaičius siekia 457.

Jei General Motors iki š. I
m. gruodžio 14 d. nesusi

tars, streiko vistiek nebus 

iki kitų metų pradžios.
Katalikų kunigas Francis J. 
Mattheus metė kunigystę ir ve
dė savo buvusią sekretorę.
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Keli klausimai L Diržinskaitei
Jungtinių Tautų socialinių, humanitarinių ir kultūri- 

nių klausimų komitete tamsta priminei ”tuos nusikaltimus. Į 
kuriuos hitlerininkai Įvykdė Lietuvoje karo metais“; į- 
sakmei pabrėžei, kad "jų bausmės klausimas yra vienas 
iš aktualių ir svarbių uždarihiį, kuriuos reikia neatidėlio
jant išspręsti“, kad jis "liečia ne tik atskiras šalis, bet yra 
tarptautinio pobūdžio“, kad visi tie nusikaltėliai, "kur 
jie besislėptų nuo teisingo atpildo, gautų pelnytą baus
mę ir t.t.

Sutinkame su tuo. bet čia pat norime duoti Tamstai 
kelis klausimus, i kuriuos Tamstai neturėtų būti sunku 
atsakyti, nes juk, jei išėjai kalbėti tokioj svarbioj vietoj, 
tai buvai pasiruošusi i kalbamąjį reikalą pažiūrėti iš visų 
pusių. Tačiau Tamsta palietei tik vieną pusę.

Tamstai žinoma, kad netoli Telšių Rainių miškely 
1941 m., prieš komunistams pasitraukiant, buvo žiauriau
siai nukankinti 73 asmenys. Jų kūnai buvo taip sužaloti, 
kad tik 27 tebuvo atpažinti iš drabužių ir kitų žymių.

Tamstai žinoma, kad beveik tą pačią dieną Panevėžy 
buvo nužudyti keli gydytojai, jiems sąžiningai einant sa
vo pareigas, ir sušaudyta bene 20 cukraus fabriko darbi
ninkų ir tarnautojų, net jų pavardžių nepaklausus.

Tamsta’ žinoma, kad Praveniškių koncentracijos sto
vykloje. prie komunistams iš Lietuvos pabėgant, buvo su
šaudyti ten kalintieji kartu su tarnautojais.

Tamstai žinomi panašūs atsitikimai Įvairiose kitose 
Lietuvos vietose.

Tamstai žinomi 1940 m. liepos mėn. kelių tūkstančių 
žmonių suėmimai ir tų nelaimingųjų žiaurus likimas.

Tamstai žinomi ir negi ’ati iki to laiko žmonių išve
žimai baisiausiose s< ygose i vergų stovyklas Sibire, kurie 
buvo vykdomi 1941 m. birželio mėn. ir vėliau 1945-50 me
tais, kur žuvo šimtai tūkstančių net vaikų ir senelių.

Kodėl tamsta, kalbėdama apie nusikaltėlius, visa tai 
nutylėjai, nepasakei, kas lietuvius tada naikino, kad yra 
tie nusikaltėliai, ar jie yra ieškomi, ar bent vienas surastas 
ir nubaustas, nesgi ir jie turėtų gauti, Tamstos žodžiais, 
"pelnytą atpildą“.? Juk tie žmonių žudikai dar tebėra So
vietų S-gos ribose, net tarnybose, tad lengva juos surasti.

Mes laukiame, kada Tamsta pasakysi šią teisybę.

KELEiViS. SO. BOSTON

»itos moterys, daugiausia amerikietės, gyveno Kipro sostinė i e Nicosia. Kai kilo ten karo pavo
jus. jos buvo išvežtos.

!
Ką tik gautas naujas krovinys sovietu gamybos prekių

Dovanos dideliame kiekyje
GINTARAI
SIDABRINĖS APYRANKĖS 
LIETOS GELEŽIES STIKLINIŲ 
LAIKIKLIAI
UKRAINIEČIŲ IR RUSŲ KE
RAMIKOS (PUIKIOS STATU
LOS)
PORt ELANINTAI SERVIZAI 
IR DAUG KITŲ

MEDŽIO DIRBINIAI

KHOKHLOMA
GOKODETZKOE

I1OGORODSKOE
GUZl’LSKOE
MATRIOSHKAS

Sveikiname J. Kapočių
Lapkričio 18 d. South vą okupavus* šis darbas bu-

Bostone buvo suruoštas Su 
batvakaris. "skirtas Lietu
vių Enciklopedijos leidėjo ; Kaune buvo išleista* tikrai

vo nutrauktas 
Kiek tos enciklopedijos

Juozo Kapočiaus 60 metų nežinau; aš jos turiu 7 di 
sukakčiai paminėti“. Taip džiulius tomus, bet girdėjau, 
sakė skelbimas. į kad buvo išleista daugiau

Nors 'amžius“ nėra joksį (Jos išėjo 9 tomai. Red.), 
žmogaus nuopelnas, tačiau,: Vyriausiu jos redaktorium 
jei nemano liga. vistiekj buvo nrof. Vaclovas Biržiš- 
abudu su žmona būtume i tą i ka.
vakarėlį nuvykę ir pasyeiki-j Pradėjęs dirbti prie J. 
nę Juozą Kapočių už jo at-1 Kapočiaus enciklopedijos, 
liktąjį lietuvių tautai milži- į velionis V. Biržiška kauniš- 
nišką kulfurinį darbą -Lie-! kę enciklopediją skolinda- 
tuvių Enciklopedijos išleidi-! Vosi iš manęs. Kartą aš pa-
Tn?- z ! dariau jam priekaištą, ko

pėja, piktas gripas ta sa- - dėl. bėgdamas iš Lietuvos, 
vaitę išlaikėjnane prie lovos! nepasiėmė su savim jo pa- 
pririšęs ir neleido skirtame. ties redaguotos enciklope-
vakare dalyvauti. Todėl į di jos? Jis atsakė: 
sveikiname T. Kapočių šiuol ,
rašiniu per "Keleivi“ linkę- , . Ž,nal. Pa5ak>™ tau ‘°- 
dami jam geros sveikatos ir - k* Paradoksi*: ^gda-
ilgu melu kad galėtu dar, ™as b,u.c.,a“aps.krovęs enci-
daug naudingu knygų išleis- kI°P*1’Ja- dat>ar eta ne- 

' butų nei manęs, nei tos en-
Juozas Kapočius vra ne- ciklopedijos. Bet kai jos vie-

, . 1 . • i ton pasiėmiau dideli kumpi,pavaduojamas musų spau- . . . J,, . T-i • * • tai išlikau gvvas ir dabar su-dos architektas. Išleista io , . • .,,
r j-- _ , kursiu naują enciklopedi-Enciklopedija yra monu- H
mentalus kūrinys — amži
nas paminklas Amerikos
lietuviu išeivijai. ,, . XT r „ ,. . J t ketasi. Nors J. Kapočius buApie nuosava enciklope- .. -i • x • •... ‘ vo ii pasikvietęs pirmuojudną lietuviai svaiojo ilgus .y,1 ... Y \ . .J•; • 4- enciklopedijos redaktonu-metus. Pirmiausia mintis. . L . J ,kain rodos atsirado Ameri- mi’ — Jel neklystu’ “ V1S Kaip įooos, aisnaoo -Amen , , . .. n t nacitran-
koje. Dar 1910 metais kaž-1 , _ . 11S netiuKus pasitiau 
, , .. ke, ir enciklopedijąkas rase apie tai " envbej
Lietuvninkų“, Juozas Tys-

ją-
Bet dalykai vystėsi ne 

taip, kaip velionio buvo ti-

liava kalbėjo "Tėvynėje“ 
gi "Lietuvos“ leidėjas Ą. 
Olšauskas buvo jau prade 
jęs ir redaktorius ir bendra-

teko
baigti kitiems.

Baigiant norisi dar pasa
kyti žodi dėl surengto J. 
Kapočiui pagerbti vakaro. 
Jis' buvo per siauras. Už Lie-

darbius organizuoti, tačiau -tuvių Enciklopedijos išleidi 
susipyko su jais — ir ftfo roų Kapočiui pagerbimas 
viskas pasibaigė. 1 tarėjo sunįVstas visos

Nepriklausomo j Lietuvoj išeivijos mastu. Jis atliko to- 
apie enciklopediją pradėjo ki darbą svetimame krašte, 
galvoti "švyturio“ bendro- kokl° nepriklausoma.Lietu
vė ir Šiaulių "Kultūra“. Ga- va nepajėgė per 20-tj met# 
lų gale 1933 m. Spaudos'sav0 žemėje.
Fondas išleido pirmąjį Lie
tuviškosios Enciklopedijos 
tomą, tačiau, rusams Lietu-

Tegyvuoja Juozas Kapo
čius!

B.

Netoli Italijos kranto iš jūros ištraukta torpedos dalis. 
Ta torpeda pasiliko iš praeito karo laikų. Už jos užkliu
vo žvejų tinklas, ir ji sprogo, užmušdama t žvejus, 
kitus sunkiai sužeisdama.

Trečiajame posėdy, gruo
džio 17 d. 11 vai. — 1966 
metų apyskaitos tvirtinimas. 
1968 m. sąmatos priėmimas 
ir seimo nutarimų svarsty
mas bei priėmimas.

(E)

VLIKO PIRMININKAS 

EUROPOJE

Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas lapkričio 18 d. 
išvyko i Europą. Lankysis 
Vokietijoje, Šveicarijoje, I-j 
talijoje. Ispanijoje, Anglijo-į 
je. gal ir Prancūzijoje. Nu
mato grįžti apie gruodžio 
lo d. Jam išvvkus, Vliko 
pirmininko pareigas eina vi
cepirmininkas J. Audėnas.

(E)

KULTŪROS KONGRESO 

NUTARIMAS

Kultūros kongresai yra 
pozityvi mūsų gyvenimo ap
raiška. nes jie įgalina:

Kas kitur rašoma
kioNEMOKŠOS MOKSLAI 

IR PAMOKSLAI

"Vilnies“ vyriausias re
daktorius V. Andriulis lap
kričio 18 d. rašo. kad 
"Drauge" J. Skaistis piktai 
atsiliepęs apie "Lietuvos ar
tistus ii lietuvių programą“! 
Montrealio parodoje. Tasai 
J. Skaistis, anot V. Andriu
lio. "buvo nemenko talento 
poetas. Sakau. buvo.“.

Taigi, tas redaktorius ži-' 
no, kad Lietuva turėjo po
etą J. Skaistį ir kad tas poe-1 
tas buvęs nemenko talento.

Jei Vinco Kapsuko uni
versitetas istorijos daktaro 
laipsni pripažino A. Bimbai, 
tai jis turėtų lietuvių litera
tūros daktaro laipsnį už to
kį pat nemokšiškumą tuoj 
pripažinti ir V. Andriuliui, 
nes šis štai surado toki lietu
vį poetą, kokie iki šiol nebu
vo radęs nei vienas mūsų li
teratūros istorijos žinovas.

Mes žinome, kad yra ižy-| 
mus poetas Jonas Aistis, už 
savo lyriką apdovanotas 
premijom, kurs gal ir nepri
imtinai parašė apie Montre
alio parodoj dalyvavusius 
lietuvių menininkus, bet vi
siškai nebuvome girdėję jo
kio poeto J. Skaisčio, nes 
tokio nebuvo ir nėra. Tiktai 
vienas Andriulis jj susapna
vo.

Jeigu jam tarp J. Aisčio 
ir nesamo Skaisčio nėra jo-

kirtumo* tai matyt, kad 
jis apie lietuvių literatūrą 
nieko ir neišmano.

SUSIRINKS VLIKO 
SEIMAS

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Seimas 
šaukiamas posėdžių šių 
1967 m. gruodžio 16 ir 17 
dieną New Yorke, Maspe- 
tho lietuvių parapijos salėj. 
64-14 56 th Road, Maspeth, 
N.Y. (Pašto rodiklis 11378.! 
Telefonogramoms nr. 212— 
326-2236).

Posėdžių pradžia gruo
džio 16 d. 11 vai.: susiorga- 
nizavimas (prezidiumo, ko
misijų). sveikinimai ir Vli
ko pirmininko pranešimas 
"Vliko vedamoji Lietuvos 
laisvinimo kova tarptautinių! 
įvykių šviesoje“ (dr. J. K. 
Valiūnas). Antrame posė
dyje — Vliko tarybos pra
nešimas (paskutiniojo Vli
ko tarybos susirinkimo pir
mininkas Vliko valdybos 
narys Pianas Vainauskas). 
Vliko valdybos pranešimas 
(Vliko vicepiimininkas J. 
Audėnas) ir Liet. Išl. Tau
tos Fondo bei Jungtinio Fi
nansų Komiteto pranešimas 
(pirmininkas prel. J. Bal
kūnas). Pranešimuose pa
liestų reikalų bei ryšium su 
jais iškilusių klausimų 
svarstymai.

KA VI ARAS 
RYGOS ŠPROTAI 
STI RGEON

Gaunami musę PARODINĖJE PATALPOJE arte 
išvardintose Affiliatėse:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 VValnut Street. Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: 215 WA 5-3455 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

45 We»t 45 St.. New York, N. Y. 10036 
Tel.: 212 CI 5-7905

PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel: 212-581-6590
212-581-7729

arba j bet kurį jų skyrių visuose svarbesniuose 
Jungtiniu Yalstvbiu miestuose 

APLANKYKITE. RAŠYKITE ARBA TELEPONUOKITE 
I MINĖTI S SKYRIUS ARBA TIESIAI Į

PODAROGIFTS, INC.
(Vienintelis dovanų atstovas JAV -se)

220 Park Ave. South (comer 18th Street)
New York, N. Y. 10003 
Tel. 212-228-9547

Maloni naujiena 
knygų mėgėjams!

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjun
gos Literatūros Fondas yra išleidęs vertingų 
knygų. Jis. norėdamas, kad tos knygos grei
čiau paplistų mūsų visuomenės tarpe, nutarė

1. susitikti visu mūsų sri- 
čių kultūrininkus ir kultūros 
darbuotojus:

2. apžvelgti kultūrinius 
laimėjimus ir ryškinti trūku
mus;

3. sudaryti sąlygas reikš
tis naujai kūrybinei inicia
tyvai, rodančiai tautinę mū
sų gyvybę ir užsimojimus.

Siekiant kultūrinio gyve
nimo lygio kėlimo ir kultū
rinių vertybių atrankos, 
kongresas pasisako už būti
numą kompętentingos ver
tinamosios ir skatinamosios 
kritikos. Tai turėtų būti vie
nas iš pagrindinių mūsų kul
tūrininkų ir spaudos rūpes
čių.

Taip pat visos kultūrinės 
mūsų pastangos ateityje at- 
palaiduotinos nuo ideologi
nių, politinių, asmeninių 
mūsų aistrų, nuotaikų ir 
sprendimų, yipažįstant kū
rybinę laisvę ir teisę jai iš
sakyti. Dėl to viešąją nuo
monę formuoją veiksniai 
(spauda, radijas, organiza
cijos ir kiti) prašomi kurti 
reikiamą mūsų kultūrinio 
gyvenimo atmosferą ir šia 
linkme nuteikti visuomenę.

Šios Kultūros Kongreso 
sugestijos yra perteikiamos 
atitinkamoms institucijoms, 
besirūpinančioms mūsų kul
tūrinio gyvenimo sritimis: 
Lietuvių Bendruomenei, 
Lietuvių Fondui, Šiaurės A- 
merikos Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungai bei ki
toms organizacijoms.

JŲ KAINAS SUMAŽINTI 

DAUGIAU NEGU PER PUSĘ.

LIETUVA BUDO, Lietuvos nepriklausomy
bės akto pasirašytojo Stepono Kairio atsimini
mų I tomas, 416 psl. Čia įdomiai pavaizduoja
mas lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis iki 
1905 metų. Priede daug dokumentų.

Kaina buvo $5.50, dabar....................... $2.00.

II tomas, 480 psl.

TAU, LIETUVA, Stepono Kairio atsiminimų
Kaina buvo $6.00, dabar ...................... $2.00.

DIENOJANT, žymaus veikėjo, knygnešių
. karaliaus sūnaus Kipro Bielinio atsiminimų I to

mas, 464 psl. Knygoje vaizduojamas spaudos 
draudimo metas, knygnešių laikai, jų organiza
cija ir kt., pridėta daug dokumentų

Kaina buvo $6.00, dabar ....................... $2-00.

PENKTIEJI METAI, Kipro Bielinio atsimi
nimų II tomas, 592 psl. Knygoje vaizduojamas 
1905 m. revoliucijos sąjūdis Lietuvoje — pir
mieji revoliuciniai "pamokslai“, savos valdžios 
kūrimas, didieji dvarų streikai ir kt. Priede 
daug įvairių dokumentų.

Kaina buvo $6.00, dabar .......................  $2.00.

TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SO- 
VIETŲ RUSIJA, parašė Kipras Bielinis, 309 
psl. Joje vaizdžiai aprašomas komunistų tero
ras pabaltiečiai vergų stovyklose ir kt

Kaina buvo $2.50, dabar ............. 75 centai

Prašant atsiųsti paštu, pridedama 20 centų.
Jei bet kuri iš šių knygų prašoma pasiųsti 

paštu, tai pridedama po 30 centų už kiekvieną.
ĮSIGYKITE SIAS ĮDOMIAS KNYGAS!

Šitos knygos gaunamos Keleivio administrasijoj
636 Broadsray, So. Boston, Mass. 02127
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KAS NIEKO NEVEIKIA. 

TO NIEKAS NEPEIKIA. Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS NVKAM>.

WORCESTERIO NAUJIENOS

GRAŽŲ DARBĄ GRAŽIAI 

BAIGĖ

Ilgus metus gražiai dar
bavosi Amerikos Lietuvių |

Nominavo kandidatus 
j HiO;
i į valdybą

Lietuvių Piliečių Klubo 
nominuoti šie asmenys: pir-j 
min inkų Kazimieras Tag-!
mena-i, vicepirm. J. Triban- „ . ,, , , „ .
dis ir Vincas Vieraitis, sekr. ^ocinldemoki atų Sąjungos 
.Julius Svikla, finansų sekr.: 71 kuoPa Cambridge, Mess. 
Vytautas Mačys, jo padėję- Jos ilgamečiu sekretorium 
ju W. Grimaila. ižd. John buvo A. Valeika.
Kas per. iždo glob. J. Matu-!
levičiils ir Alb. Vieraitis. šei 
mininku Antanas Oklaitis, 
d ir. Ant. Staliulionis, Vin
cas Kraunelis. .Juozas Zapa- 
rackas, John Pocius, Genė 
Parulis. Joseph Jakutonis, 
Robertas Krušas. Kazimie
ras Paliliūnas (renkami 7).

Sandariečių vadovybė

Lapkričio 26 d. susirinki
me sandariečių išrinkta šito
kia valdvba: pirm. Jonas 
Stankevičius, vicepirm. Jo- 
nas Dirvelis, sekr. .Julius 
Svikla, fin. sekr. Juozas 
Krasinskas, ižd. Vincas Mit- 
t ikas. iždo srlob. Antanas

A LSS 71 kuopa rėmė vi
sas mūsų bendrines organi
zacijas, kaip ALTą, SLA, 
VLIKą. Pati kuopa suruoš
davo Įvairias kultūrines 
pramogas saviems nariams 
ir kitiems.

Deja, kuopos narių skai
čius tolydžio mažėjo: vieni 
mirė. kiti persikėlė kitur gy
venti. Tad buvo nutąrta 
kuopai likviduotis, nes liku
sieji nariai taip pat jau pa
kėlė sparnus išskristi. Trys 
draugai — A. Valeika, J.

Keturios motinos su vienodo likimo dukrelėmis: 
raciją. Jos laukia Denverio, (olo.. ligoninėje.

osoms joms reikia daryti inkstų pakeitimo ope-

MIAMI LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ 
KLUBAS

3655 N.W. 34th Street, tel. NE 5-4331

Gražios patalpos. Turtingas baras. Geriausia vieta 
saulėj pasikaitinus ir pasimaudžius vandenvne atsivė
sinti, maloniai praleisti laiką, su iš visu šalių suvažia
vusiais tautiečiais susitikti.

PRAŠO PARAMOS

Pranas Lembertas iškeliavo
Artėja Kalėdų ir Naujųjų, Jokie karo žiaurumai ir 

Metų šventės ir reikšmingos: išgyventi vargai nepakeitė 
mūsų valstybinių ar tautinių Prano Lemberto švelnaus 
Įvykių sukaktys, gyvename būdo, jo lyriškos sielos, ir 
būsimo džiaugsmo ir laimė- visuomet jis buvo draugiš- 
jimų viltimi, nekantriai kas Įvairių pažiūrų tautie- 
laukiame šviesios įytojaus čiams, paslaugus artimui ir 
dienos, o nekviestoji vieš- pasiryžęs padėti nelaimėje, 
nia Mirtis vis dažniau apsi- Kai šiandien vis stipriau 
lanko tų gražių vilčių Įsikū- neapykanta. nepakantru- 
nijimo išvakarėse, ir lieka mas, pavydas, išdidumas ir 
tamsa, tuštuma ir liūdesys.1 panašūs tulžies lašai per- 
Ir lieka tik mūsų tremties sunkia mūsų tautiečius, to- 
kelyje Įmintos pėdos tų, su kio švelnaus žmogaus prara- 
kuriais dar vakar bičiuliškai dinas vra dar skaudžiau pa- 
kalbėjomės, planavom atei- juntamas.
tĮ ir kurie staiga negrįžta-į Velionis didžiam liūdesy 
mai išėjo praeitin. ‘ paliko tokią pat nepaprastai

Tamkus ir Petras Kraunelis.i *r
Atstovais Į Worcesterio nas — susirinkę suvedė vi-

I.ietuviu Dr-jų Tarybą iš- sas kuopos sąskaitas ir liku- 
rirkti Kleopas Zurlis ir An-|tj $136 nutarė atiduoti AL
tanas Tamkus. o Į Laisvės 
Varpą .Julius Svikla ir Jo
nas Stankevičius.

J. Beinorius vėl vadovauja 

chorui

Muzikas .Jonas Beinorius 
vėl vadovauja Meno Mėgė
ju Ratelio chorui. Jis vargo
nininkauja New Britaine, o 
i WcrcesterĮ atvyksta porą 
kartų per mėnesi.

Mirė

Mirė šie vietos lietuviai: 
Kazimieras Litvaitis. Kazi
mieras Gudeliauskas, 49 m.,

SS Literatūros Fondui.

Vyrai gražiai dirbo ir pa
vyzdingai baigė savo kuo
pos ilgameti gyvenimą, jos 
vardą įamžindami Ameri
kos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjungos Literatūros 
Fonde, tapdami garbės na
riu.

Prieš kelerius metus pa
našiai garbingai susilikvi- 
davo Akrono. Ohio, kuopa 
kurios sekretorium ilgus 
metus buvo X. Trumpikas. 
Iš kuopos narių vienas likęc 
gyvas, N. Trumpikas atsiun-

Jurgis Kisielius ir Kazimie- tė kuopos kasos likučius.
ras Gatulis (jis mirė Flori
doj. bet laidoti atvežtas Į 
Worcesterj).sĮe # jS

Keleivio 1968 m. kalen
dorių i j rr.aręs pirmieji Įsi
gijo J. Svikla, J. Norkevi
čius, A. Tamkus, P. Kir- 
liauskas. D. šermukšnis. J.
Stankevičius.

* ♦ *

Vietos siuntinių Įstaigos 
savininkų Bronės ir Juliaus) 
Sviklu sūnus, marinu korpo-Į 
ralas Alius Svikla, buvo su
žeistas Vietname ir dabar 
guli Chelsea ligoninėje. Jis 
apdovar’otas Porple Heart 
ordinu. Sveikinu jį ir linkiu 
greičiau pasveikti.

J. Krasinskas

pats nario mokesti sumokė
damas pirmyn už 2 metus, 
bet mirė anksčiau.

J. Vlks.

KAS YRA BILIONAS?

Mielos sesės ir mieli broliai,

Šiais metais imuos jau 
tryliktą kartą iniciatyvos 
su kelių mokytojų ir gimna
zijos vadovybės pagalba va
dovauti bendrai Kalėdų Eg
lutei visiems Vasario 16 d. 
gimnazijos moksleiviams. 
Norime suruošti prieškalė-

********************************************************************** dinę šventę gruodžio 21 d 
su programa ir dovanėlėmis 
visiems ir, turėdami tik vie
ną dideli išteklių — Jūsų 
gerumą ir dosnumą, malo
niai kreipiamės Į Jus, pra
šydami prisidėti savo auka, 
kad šios šv. Kalėdos Vasa
rio 16 jaunimui būtų švie
sios ir džiaugsmingos.

Męs šventai tikime, kadi 
broliai ir sesės užjūryje ir Į 
Europoje neužmirš Vokie-į 
rijoje pasilikusio ir Į moks-J 
lūs besiveržiančio jaunimo. 
Jis yra labai reikalingas ir 
vertas paramos, už kurią sa
vo darbais atsilygins.

Gyvendama* Bostone, velionis Pranas Lembertas buvo 
veiklus vietos lietuvių visuomenės narys, šiame at
vaizde jj matome tarp Bostono Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Klubo 1955-56 metų valdybos narių. Iš deši
nės į kairę — vicepirm. V. Vizgirda, narė G. Mickevi
čienė, ižd. Pr. Lembertas, pirm. dr. M. Gimbutienė ir 
sekr. J. Sonda.

KAS GIRDĖTI NEW YORKE

LDD susirinkimas dramaturgijos srities studi
joms ir dabar baigia darbą 

Vietos Lietuvių Darbinin- daktaro laųSTgauti““
kų Dr-jos nariai susirenka: 
kaitą per mėnesį, bet lap-‘ 
kričio mėn. susirinkimas ne-i 
galėjo Įvykti dėl užimtos! 
nuolatinės susirinkimų sve
tainės.

Dabar sekantis LDD na-

J. Vlks.

Pabaltiečių susirinkimas

Baltic Appeal to the Uni 
ted Nations (Batun). kurio

•iu susirinkimas Įvyks gruo- pirmininku yra prel. J. Bai- 
džio 10 d. Bručo svetainėje, kūnas, gruodžio 9 d. 11 vai. 
86-16 Jamaica Ave., Wood- ryto statler Hilton viešbuty

Štai, rodos, dar tik visai, šiltos sielos žmoną Moniką 
neseniai Bostone viešėjo', ir sūnų Vitalių su šeima, 
daugelio čionykščių lietuvių
bičiulis Pranas Lembertas.

Jiems ir visiems kitiems ve
lionio artimiesiems reiškia-

eilę metų čia gyvenęs, dar- me giliausią užuojautą 
bavesis ir kultūriniame gy-| o pakartotinai vis besi-

LAWRENCE. MASS.

Nepriklausomybės šventė 

vasario 18 d.

Amerikos Lietuvių Tary 
bos skyrius Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymo pa
skelbimo 50 m. sukakti nu 
tarta minėti vasario 18 d 
Hermano viršutinėje salėjf 
(7 Berkelev Ct.).

Skyriaus valdybą sudaro- 
pirm. John Stundza, vice 
pirm. Mary Phillips, sekr 
M. Stonie ir Nellie Penkus

haven, N.Y.

Laukiama visų narių, nes 
)us perrenkama nauia val
dvba ir svarstomi kiti svar
būs reikalai.

Aktoriaus V. Žukausko 

pasiryžimas

Plačiai žinomas aktorius 
Vitalis Žukauskas pasiryžo

(7th Ave & 33rd St., New 
York City) šaukia pabaltie
čių organizacijų atstovų su-! 
sirinkimą. Jame bus susipa
žinta su planais, kuriuos tu
ri paruošę estai, latviai ir 
lietuviai atskirai Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės 
atstatymo 50 m. sukakčiai 
atžymėti ir bus aptarti pro
jektai, kuriuos pabaltiečiai 
galėtų bedrai Įvykdyti.

B PIETŲ AMERIKOS

šiandien mes jau pripra
tome ne tik prie tūkstanti
nių ir milioninių skaičių, bet 
pradedame priprasti ir prie 
bilioninių. O kas vra tas bi- 
lionas?

Tai tūkstantis milionų, 
bet apčiuopiamiau to skai
čiaus dydi suvoksime šito
kiame pavyzdy.

Duokime savo žmonai 
milioną dolerių ir pasakyki
me. kad ji eitų ir per dieną 
išleistų po $LOOO ir grįžtų 
juos išleidusi. Ji grįš grei
čiau kaip per 3 metus. O jei 
duosime jai bilioną ir leisi-
™ r*'' rt,en5 Pirkti«* *, organizacijomsi: 
1.000, tai ji tesugrjs tik po 
2,700 metų!..

Mirė O. Linčauskienė

Praeita savaite mirė Ona 
Ramaškevičiūtė-Tinčauskie 
nė. gvv. Haverhilly, palai 
dota tautinėse kapinėse Me 
thuen e.

Velionė rimusi Vilniuje 
šiame krašte išgyveno anie 
60 mehi. Ji paliko liūdinčius 
vvra Feliksą, dvi dukteris 
ir du sūnus su šeimomis.

Ji priklausė SLA. šv. O- 
nos draueiiai ir kt. lietuviu

URUGVAJUS

įvairios naujienos

Kultūros draugijos valdy
ba spalio mėnesį suruošė 
banketą, kuriame draugijos 
garbės nariais pakelti Ed
vardas Jusys ir Pranas Sta
nevičius.

Pirmasis, kaip ir Antanas 
Zupka bei Alfonsas Barta- 
šiūnas ir kiti, yra dosnus lie
tuvių organizacijų ir radijo 
valandėlių (nekomunisti
nių) rėmėjai. Jie ir garbės 
vardo yra nusipelnę. Bet už

Lapkričio 19 d. buvo Kul
tūros draugijos gegužinė,

1 kurioje dalyvavo nemažas 
būrys senimo ir jaunimo.

Kiek anksčiau Kultūros 
draugijos patalpose Įvyko 
jaunimo pobūvis, kuriame 
svarstyta, kaip pagvvinti 
jaunimo veiklą. Sveikinti
nas reiškinys.

Iš anksto dėkoju Jums už 
gerą širdį ir pasiaukojimą.

Reiškiu gilią pagarbą

Mok. Fr. Skėrys,

Evangelikų Jaunimo Ratelio 
vadovas ir Kalėdų Eglučių 

organizatorius

P-S. Aukas, skirtas Kalė
dų Eglutei ar specialiai E- 
vangelikų Jaunimo Ratelio 
reikalams (pinigais ar če* 
kiais) nuolankiai prašau 
siųsti mano vardu ir sekan
čiu adresu:

Mok. Fr. Skėrys
684 Lampertheim-Hūetten- 
feld

Litauisches Gymnasium
Schloss Rennhof
West Germany

NĖŠTUMUI IŠVENGTI 

VARTOJA VAISTUS

Tyrimai parodė, kad 84 
moterų vaitoja žirnelius

venime reiškęsis, o šiandien 
jo jau nebėra. Jo apsilan
kymas buvo lyg paskutinis 
atsisveikinimas, nes ir pats 
vis kartojo, kad gal dau
giau nebepasimatysim. Ir 
tikrai, lapkričio 29 d. vaka
re Los Angeles jis mirė šir
dies smūgio ištiktas.

Pranas Lembertas gimęf 
1897 m. spalio 18 d. Eiciūnv 
km.. Paežerėlių vai., Šakiu 
apskr. 1924 m. baigęs Kau
ne Mokytojų prof. sąjungos 
gimnaziją, 1928 m. Lietu
vos U-to teisių fakultetą, li
gi 1944 m. buvo Biržų nota
ras. Betgi širdžiai linkstant 
i mena, dar 1920-24 m. mo
kėsi dainavimo Kauno mu
zikos rr.okvkloie, be to. kūrė 
poezija. Nuo 1917 m. savo 
eilėraščius spausdino perio
dinėje spaudoje, o 1935 m. 
išleido savo eilių rinkini 
Saulėtekiai, 1947 m — Bal
ti ia šaukia. Jo eilėraštis 
Tau, sesute, puikios gėlės 
virto plačiai dainuojama 
daina. O ir JAV P. Lember
to žodžiais pagristu kūriniu 
vra sukūrę muzikai J. Gai
delis ir J. Kačinskas.

Velionis buvo aktvvus vi
suomenininkas. priklausė i- 
vairiom organizacijom Lie
tuvoj, Vokietijoi ir šiame

vaidenančios Mirties šešėly 
derėtų visiems rūstaujan
tiems ir šio gyvenimo sau
lę piktnaudžiojantiems mū
sų visuomenės nariams ir 
veikėjams giliau susimąsty
ti ir savo aistras aptramdyti.

10 knygų už $2

_ ... CA (pilis) nėštumui išvengti ir -------- .. „------
Lapkričio t d. mn e 60 m. moterų procentas krašte, gi Bostone buvo Tei-

■nvloiio C’lz.viA rivnhniovc- , • • i- __ ___ t 1- •_ -1____:_ką tokį titulą davė Štanevi-’ a™ži_aus E1*na . ^bno\ev&’ j smarkiai didėja, nes prieš
čiui? Nebent už tai. kad jis 
uoliai platino ”Darbą“ ir rė
mė jo vienminčių organiza
cijas.

♦ * *

kienė, o lapkričio 9 d. 81 m 
amžiaus Elzbieta Gusčiūnie- 
nė. Pirmoji palaidota Cerro. 
o antroji Del Norte kapinė
se.

10 metų tik 7G*T tuos žime-

M. Stonie

Jau ruošiamasi Vasario 
16 minėjimui ir Pietų Ame
rikos lietuvių kongresui.

ta.
Jų dukroms gili užuojau

M. Krasinskas

sininku dr-ios skyriau** pir-

Demokratinio socializmo 
pradai, (S Kairio Įvadas), 
34 psl.. kaina 50 centų.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos programinės gairės,
32 psl., kaina 20 centų.

Tavo kelias į socializmą,
(Leono Bliumo), 35 psl., 
kaina 25 centai.

Socializmo teorija, (M.
Fišerio), 74 psl., kaina 25 ct.

Socialdemokratija ir ko
munizmas (K. Kauskio). 47 
psl., kaina 25 centai

Kas yra socializacija (K.
Kauskio). 51 psl., kaina 25 
centai.

Materialistiškas istorijos
supratimas, 80 psl., kaina 
20 centų.

Tikra teisybė apie Sovietų
Rusiją. (J. Januškio), 96 
psl, kaina 50 centų.

Juozas Stalinas, 32 psl., 
kaina 25 centai.

mininku. Kultūros klubo 
vadovvbėie. dalvvavo dra
mos sambūrio parengimuo
se ir kitoie kultūrinėje veik
loje. gerokai nutolusioj nuo! Daugirdaitė-Šruobienė. 
jo tiesioginio namų pirkimo- pgi.. kaina 50 centu, 

virš 45 m. Jeigu jos dar bi- pardavimo Įstaigos darbo. .
jo pastoti, tegu imasi kitų Toks pat judrus kultūrinin-1 Atskirai sudėjus, jų kaina
priemonių nėštumui išveng- kas jis išliko ir apsigyvenęs $3.10. bet visos kartu par- 
ti, i Los Angeles. ' duodamos už $2.

liūs vartojo.

Dr. Kaufman iš New Yor
ko universiteto pataria tų 
žirnelių nevartoti moterims

Žalgirio mūšis, parašė d r.
24
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Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

reikalai Bandė skųsti Vatikanui
Patys komunistai savo Paaiškėjo, kad sovietinės, 

žurnale Komunistas rašo. kulto reikalų priežiūros i- 
kad Telšių rajono tarybi- staigos pareigūnas Vilniuje 
niuose ūkiuose per 1966 m. Rugienius ir "vatikanolo- \ 
j partiją nebuvę priimta nė gas" V. Niunka bandė ap-j 
vienos melžėjos, kiaulių šė-! linkiniu keliu Įskųsti Vati- 
rėjos. veršelių prižiūrėtojo kano kurijai lietuviškos Ya- 
ar paukštininkės. Esą tame tikano radijo programos 
rajone ūkių, kur karvių mel- tvarkytojus. V. Niunka ba- 
žėjų, kiaulių šėrėjų tarpe vi- landžio 23 d. Tiesoj paskel- 
sai nesą komunistų. Iš to bė straipsni, kuriame kriti- 
rajono kolchozuose ir tary- kavo Vliko pirmininko dr., 
biniuose ūkiuose dirbančių-' J- K. Valiūno per Vatikano ' 
jų 458 karvių melžėjų tik 16 radiją balandžio pradžioje! 
esą komunistai, o iš 102 pasakytą kalbą. Tvirtino,; 
kiaulių šėrėjų partijai pri- kad dr. Valiūnas saviškai iš
klausę tik 12. Iš 634 mecha
nizatorių komunistų esą tik 
114.

__
Kolumbijoje laidojamos nusinuudijimo 77 aukos. Į duo- 

buvo patekę vabzdžiams naikinti nuodu, tono
dėl t> - duonos užvalgę daugelis mirė.

NESANTAIKOS

KAULAS
i

Ką dovanoti ?

Bent kartą teisybę parašė

Vilniuje komunistai lei-

kreipę? popiežiaus Pauliaus 
VI encikliką ir pritaikęs ją 
"tarybinei Lietuvai šmeiž
ti“, taigi papiktnaudžiavęs; 
Vatikano radiju. Paskui tą į 
rasini jie išvertė i italų kai-'

džia dienrašti Tiesą, bet tie-' bą ir Įspraudė ji Į Romoje 
sa Į tą laikraštį tik atsitikti-; leidžiamą žurnalą Religioni Haikis sa te vu Lietuvos scenoje
nai patenka. Štai vienas 
toks pavyzdys.

Joje rašoma, kad rusai 
"ir ūkio reikalais rūpinasi, 
ir gamybą kelia, ir nuo pa
skaitų apie draugystę ir bro
lybę neatsisako. Bet kai rei
kia tą brolybę darbais Įro
dyti — žiūrėk, atsuka nu
garą“.

Neik be dujokaukės

Žurnalo Mūsų Gamta nr.
7 rašoma:

"Šešupė žemiau Kapsu
ko. Lieptas per Šešupe. Juo
vaikšto daug kaosukiečiu., • T - . • , • , ■• i- ~ 7. -i i- * ' ir Lietuvoj — kam cekoslo-Kaip jiems vaikščioti liep
tu? Atrodo, eik atsargiai, 
kad neikristum i upe. prisi-, 
laikyk ranka turėklų. Ta- ma> 
čiau iš tikrųjų, norėdamas 
pasiekti kitą upės krantą, 
turi užsimauti ir dujokaukę.
Mat. ant kranto ir į vande
nį suverstos gyvuliu skerdie
nos atlaikos: ragai ir kojos.
Kai papučia vėjelis, atrodo, 
imsi nuo tokios smarvės ir 
nulėksi į Šešupę“.

oggi (Religijos šiandien).: Naujienose lapkričio 28 
kad tuos priekaištus dėl en- v. Vj t s rast :
ciklikcs "iškraipymo“ ir Va- ”Tn.................... jities atsi-
tikano radijo "piktnaudžia- minimų. Visi gerai pažista- 
vimo“ pamatytu ir Vatikano me Bostone leidžiamą lie- 
kurija. Ir pamatė. Ir Vliko tuvių laikraštį "Keleivi“. Jis 
pimiinmko pasakytą įkalbą vra plačiai skaitomas ne tik 
požiūrėje. Bet jokiu issrai- Amerikoje, bet buvo mielai
pvir.u ar piktnaudžiavimų jaukia1; 
Vatikano radiju nerado ir patkmri 
Niunkos bei Rugieniaus pa
geidautų išvadų nepadarė...

Tuo tarpu iš klausytojų 
laišku patiriamas nusiskun
dimas. kad (ryšium su re
voliucijos garbinimu tvaru;

įas ir Lietuvoje. Y- 
žmonems patiko 

"Pasikalbėjimas Maikio su 
tėvu". Bet. deja, dėl anuo
metini. suvaržvmu, nevisuo- 
met "Keleivis” galėjo lais
vai atkeiiauti i Lietuva.

Vienas N. Anglijos pilie
tis, vadinsime jį Smithu, at
ėjo į žinomą gerais žuvies 
patiekalais restoraną ir užsi
sakė žuvies sriubos. Jis srė
bė gardžią sriubą stambiais 
gurkšniais ir nepastebėjo jo
je kaulelio, kol jo neprari
jo.

Iššauktas greitosios pa
galbos automobilis jį nuvežė 
Į ligoninę, ten chirurgas iš
ėmė kaulą, aišku, be žalos 
gerklei.

Smith iškėlė restorano sa
vininkui bylą. reikalauda
mas grąžinti jam gydymo iš
laidas. atlyginti už gerklės 
ir skrandžio sužalojimą bei 
kančias, kurias jis kentėjo 
dėl restorano savininko kal
tės.

Savo skunde Smith rašė, 
kad "valgymas turi būti ne
pavojingas užsiėmimas ir 
kad restorano savininko 
prievolė buvo pasiiūpinti 
neprileisti, kad žuvies kau
las slėptųsi sriubos gelmė
je".

Restorano savininkas sa
vo pasiteisinime pareiškė, 
kad jei žuvies kaulas būtų 
atsiradęs daržovių sriuboje, 
tai būtų kitas reikalas, nes 
žuviai ne vieta tarp fasolių

ĮSIGYKITE sias

Poezijos knygos
Jeigu yra reikalas ameri

kiečiui padovanoti knygą į EILĖRAŠČIŲ RINKINYS, 
tai Keleivio administracijo- Steponas Strazdas, 159 
je galite gauti šias tinkama? psl.. kaina $2.50. 
knygas: Į POEZIJA, Aistis. 420 psl.,

Tundra Talės, Manyland HyxKIRO^RADAUSKO 

RINKTINE, 237 psl, kąi-
Books leidinys paaugliams 
pasiskaityti anglų kalba a-
pie gyvenimą tolimoje siau ra 85.00.
^7 175 pusi. kreidiniame SIDABRAS, M
popieriuje, kietais viršeliais, X ai?kus’ Psl” kaina
kaina $5.00. 'mŲ0',.,. T T * ir m

ME1Ų VINGIAI. Alf. Ty- 
Timeless Lithuania — pa- ruolis, 176 psl. kaina $3. 

rašė buvęs JAV atstovas GĖLIŲ KALBĖJIMAS, Jo- 
Lietuvoj Owen J. C. Norem. nas Mekas. 32 psl., kai- 
299 psl., kaina $4. ! na Si.00.

Tai labai gera dovana ne- DERLIAUS VAINIKAS, J.
Mikuckis, 359 psl., kainamokantiem 

norintiems 
Lietuva.

"Selected Lithunian Short 
Stories“ (21 autoriaus). 280 
psl., kaina $5.00.

"The Herdsman and the 
Linden Tree“ (Vinco Krė
vės), 128 psl., kaina $3.95.

"Lithuanian Quartet“ (A. 
Baronas, M. Katiliškis, A. 
Landsbergis ir 1 Šeinius). 
209 psl., kaina $4.95.

"The Ordeal of Assad Pa- 
sha“ (1. Šeiniaus), 61 psl* 
kaina $2.00.

lietuviškai, bet 
susipažinti su i

grimoriaus pagalba buvo 
padarytas gana vyk p- Mai
kio tėvo tipas. Iš senų dra
bužių pasiuvo "uniformą“ ir 
apavė apiplyšusiais auliniais
batais. Iš medžio i-drožė morkų ir kitų daržovių. Bet 
riestą šoblę. o ant kaklo už- žuvies kaulas žuvies sriubo- 
kabino karišką gertuvę (ba- je — tai gamtos Įstatymas, 
klagę) su Įrašu: "Rye Whis- Čia nėia nieko nenatūralaus, 
ky“. Jaunuolis iš peči buvo Nukentėjusio skundas — be 
truputi sulinkęs, tai ai už- pagrindo.
dėjo visą aprangą. į .sidarė i Massachusetts aukščiau- _ 
nepamainomas Maiki > tėvo Mas teismas bylą išsprendė j riūna 
tipas. Prie tam dar «ypkė, restorano savininko naudai.

Teismas pripažino, kad val-

Vytautas the Great Grand 
Duke of Lithuania by dr. Jo
seph B. Končius, 211 psl.. 
kaina minkštais viršeliais 
$3, kietais $4.

Introduction to modern 
Lithuanian. parašė Damb- 

Klimas ir Schmal- 
' stieg, 471 psl , didžiausias 

ir moderniausias angliškai 
kalbantiems lietuviu kalbosc

kaina $7.

Nori geresnio susisiekimo

Vilniuje apsilankęs Len
kijos seimo narys Jan Riz- 
nar pasikalbėjime su Cz. 
Sztandar atstovu tarp ko ki
ta paminėjo, kad "esam už
simoję praplėsti pasienio su
sisiekimą“. Ligšiol sovieti
nė siena ir nuo Lenkijos te
bėra sandari, ją peržengti 
leidžiama ties Brestu bei 
Baltstoge, o Lietuvos terito
riją kertančiame sienos ruo
že (pav. tarp Seinų-Lazdi- 
jų) gali būti peržengta tik 
ypatingų išimčių atvejais. 
Iš J. Riznaro prasitarimo 
spėtina, kad lenkai bando 
susitarti su Maskva dėl pa
sienio susisiekimo su Sov. 
Sąjunga, tokio, koks prak
tikuojamas tarp savo tarpe 
nekariaujančių kaimyninių 
valstybių, kur pasienio gy
ventojams leidžiama pereiti 
sieną be vizų. tik su tam tik
rais pažymėjimais. Jei tai, 
įvyktų, tai ir Seinų-Lazdijų’ 
ar bent Punsko-Sangrūdos 
apvlinkiu gyventojams atsi
vertų galimybė vieniem pas 
kitus lankytis. (E)

Lietuvoje mirė

Lapkričio lo d. Kaune 
mirė nepriklausomos Lietu
vos laikų laikraštininkas Jo
nas Kauneckis. Dabartinėj 
Lietuvoj jis tegalėjo tik sve
timus raštus perrašinėti.

Šiauliuose rugpiūčio me
nesį mirė dr. S. Volpertas, 
geras odos ir Veneros ligi, 
specialistas.

akiniai, tai publika ir be pa-
"K . Maikio ’>asika!bėji- aiškinimų atpažino, ad tai gantis žuvies sriubą turi nu-

mai žmonėms vra idomūs, -V1'a Maikio tėvas, kuri jie matyti žuvies kaulo pavojų, i vadovėh_________
vakijoj. Lenkijoj bei Verg- tai visi gerai žinome. Bet matė "Keleivio“ pusiapiuo-, žuvies sriubos mėgėjas turi .
rijoj — antireliginis snaudi- kad iš tu Maikio pasikalbę-' se- Maiklui nieko ypatingo, būti Janai atsargus, srebda- Lithuania land

b..;.o ...v..,<Ceno- nereikėjo, tai žiūrėta, kad j mas tokią sriubą. Žuvies roe«, paraše L. Valiukas
mokyklas. Sniečkus net pa- veikalas, tai ta labai mažai tik būtų gudrus berniukas, kaulo buvimas žuvies sriu- kaina $4.75. 
gyrė mokyklas už nuopel- kas žino. 1955 m. rašydamas Mi vaidino pradžios moxyk-
nus ateizmo skleidimo sri- apie "Keleivį” savo atsimi- mokinys Y ladas Jsarpa- 

nimus. truputi paminėjau ir, kus. Y aid mimas buvo su- 
apie tą scenini vaidinimą, nuoštas Rimavičių kaime, ū- 
"Keleivio“ redaktorius at- kininko Andriaus Čerkaus- . _
sakė. kad tai jam buvo di- ko gyvenamam bute. Pats tum teisėjas, kaip isspręstum 
dėlė naujiena ir iis visai ne- vaidinimas labai gerai pa-i tą b\lą? 
žinojo, kad kadaise Maikisj'Yko ir sukėlė žiūrovams 
su tėvu žingsniavo lietuvis-: skanaus juoko. Ir dar ilgai 
ko kaimo scenoje. O buvo' žmonių atmintyje lik > tie du; 
taip. į charakteringį tipai ir paša-j

"1926 m. Lietuvos -Jauni-' kyti Įdomesni išsireiškimai.;

$2.50.
C'HAPEL B.. Algimantas 

Mackus, 64 psi.. kaina $3.
DAINOS APIE LAISVĘ, 

Alf. Giedraitis, 32 psl., 
kaina 75 centai.

SIELOS BALSAI. J. Smals- 
torius. 221 psl. kaina 75 c.

VYNUOGĖS IR KAKTU
SAI- Julijos Švabaitės ei
lėraščių rinkinys. 96 psl., 
kaina $2.00.

Įplauk, mano latveli, 
Petro Segato eilėraščiai,
111 psl., kaina..........$2.00

SIDABRINĖS KAMANOS, 
Kazio Bradūno eilėraščių 
premijuotas rinkinys, 94
psl.. kaina $2.

AUKOS TAURĖ, Stasio 
Santvaro 5-ji eilėraščių 
knyga, 150 puslapių, gra- 
žiai įrišta, kaina... S2.50.

RUDENS SAPNAI, Kotry
nos Grigaitytės eilėraščiai, 
premijuota knyga, 80 ps1.. 
kaina $2.00

ty. Iš viso iš Lietuvos ateina 
aimanavimu, kad esąs su- 
-tiprintas niekinimas visko, 
kas lietuviams brangu, o 
mokvmas mokyklose esąs 
tiesiog permerktas gyrimo 
visko, kas rusiška.

(E)

•*•♦»**#**##*#**#♦###****#*#####♦*
j mo Sąjungos Rimavičių skv-į Tai buvo nauJa> Įflomu 
Irius (Gižu valse.. Vilkaviš- nieRad nematyta.

Visos 81 komunistinės 

partijos remia 

karus, kuriuos jos vadina iš

laisvinimo karais, bet kur 

tik laimų ten tautas žiauriai 

pavergia.

iš tuv <-
revoliucinius! pasikalbėjimu sukurti sce- 

' ne - veikaliuka. Atrinko į- 
; domesniu pasikalbėjimų te
mas, jas ištisai surašė ir pra-

kio apskr.) sugalvojo "To vaidinimo žy niausią 
paiuošėją Bronių Čerkaus- 
ką pakirto nega; estinga 
džiova, ir jis mirė 1941 m. 
birželio 22 d. Turim mi- ži-

C-

Harrt V Spindit- ii Man Sea 
miller iš <0n« innaU. Ohio, su»i 
žiedavo prieš 58 metus, bet ne 
trukus išsisk’rt ir t >k dabi- 
<n<il nokt-.

of he-

boję nepadarė jos nei neval- Į
goma, nei netinkama duoti . « ... £ ,
ją restorano laikytojams. , akll.„;_ kJ

Restorano savininkas bu
vo išteisintas. Jei tamsta bū-

DEGINA SAVO VYRO 

LAIŠKUS

Awakening Lithuania, a

Lithuanian nationalism by 
Jack J. Stukas, 186 psl., kai- 

Vytautas the Great Grand

PIGIOS, JDOMIOS

knygos
Derliaus vainikas, J. Mi

kuckio eilėraščių rinkinys, 
359 psl-, kaina $2.50.

Grožvylės meilė, P- Orin-
Duke of Lithuania, dr. J- B. j taitės apsakymai, 165 psl.,. 
Končius, iliustruota, 211! kaina $1.50.
psl.. kaina kietais vigeliais Du mediniai ir trys geleži- 

$.4.00, minkštais $3.00. njaj kryžiai, savanorio An- 
POPIII AR IITHIIAM tano Šukio atsiminimai iš 

AN RECIPES. parašė Juzė' nepriklausomybės kovų, 376 
Daužva^dienė. kaina $2 Psb’ kaina $3.00.

Gyvulių ūkis. George Or- 
i \vel bolševikinės santvarkos 
! satyra, 71 psl.. kaina $1.00.

Per giedrą į audrą, Myko- 
I Io Y'aitkaus 1909-1918 m. 
atsiminimų IY” tomas, 272 

i psl., kaina kietais viršeliais

Prezidentavimo laikui pa
sibaigus. Harry Trumanas 
pastebėjo, kad jo žmona mė
to popierius Į krosnį.

— Ką darai, Betty? — 
paklausė jis žmoną.

— Deginu tavo laiškus, 
Harrv. Visus laiškus, ku-

Ką tik gavome:
dėjo mokyt
vo parinktas apie 2 metrųl (Maikio tėvas) mirė. kai, i'iuos gavau per mūsų 37 me- 
ūsrio jaunuolis Petras Čer-'komunistai jau a .trąkart tų bendrą gyvenimą.

— Taipgi ir mano meilės 
laiškus? — dar paklausė 
Trumanas.

— Žinoma,— atsakė Tru- 
manienė.

— To neturi dalyti. Ma
no laiškai turi istorinės 
reikšmės. Atsimink ateitį.

— Kaip tik tai turėdama

Tėvo rolei bu-'niomis, Petras Ceri auskas

kauskas. iš jo režisieriaus ir buvo okupavę Lietu ą. Vla- 
į das Sarpalius (Maiki.-) iš
vežtas Į Sibirą. Maikio tėvo 
uniforma ir apranga visą 
laiką kabojo to ūkininko 
klėtvje. Dar man ja teko

hm?-?

matyti pasKutimaisiais vo- ' 
kiečių okupacijos metais..
Gretimai Andriaus Čerkaus-’ 
ko ūkio gyveno ir „
Petras Čeikauskas. Ji- tų! skaičiau juos dar kartą ir 
mirusių ūkininkaičių (Bro-. nusprendžiau, kad tavo ge- 
niaus ir Petro) buvo tikras! ium vardui bus geriau, jeigu

jo broli.-! galvoje aš ir deginu. Aš per- 
' skaičiau juos dar

dėdė.
(dėdė) anksčiau ilgą laiką 
buvo gyvenęs Amerikoje ir 
mėgo skaitvti "Keleivi". Jis1
ji skaitė ir sugrįžęs i Lietu- Jei tu nemoki prisitaikyti, 
vą, kuri jam Įvairiais budais jei tu nesi pasiryžęs pilvu 
atsiųsdavo Amerikoje gyve- šliaužti purve, tai nesi revo- 
nantieji giminės ar pažįsta- į liucionierius, o tik pliuškis.

Leninas

Petias
u.-c

Čerkauskas, as juos sumestu į ugnį.

Senu pinigu žinovas Richard F. mi. T21 jam ir kilo mintis 
Andreus laiko auksini S16 do- tuos pasikalbėjimus Įsceni- 
ieriu pinigą, kurio .dabartinė zuoti. Gautomis Žiniomis 
verte yra $150.000. Tą pinigą Petras čerkauskas jau ir y- 
yra turėjęs prez. George Wa- ra miręs.
sbincion. jis buvo $1 mil. vertės "Tai kadaise buvęs gal ir 
kolekcijoje (1.000 monetų), ku- nežymus veiksmas. Šiandien 
ri buv,, pavogta 1065 m., bet jau yra gana reikšmingas. 

’ Andreus tą monetą užtiko Mia Ir gal iš viso tik Vienintelis 
I oii Fb, J "Keleivio“ istorijoje.“

* * *

Kalbėti tiesą yra buržua
ziniai prietarai. Melas yra 
pilnai pateisinama priemo
nė. Leninas

NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA, Rapolo Skipičio at
siminimų II tomas, 477 psl.. 
iliustruota, kaina.......$7
KONTRŽVALGYBA

$3.75.
Inicialai po tiltu, A- Tūlio 

,)(r novelės, 156 psl., kaina kie
tais viršeliais $2.50, .

tikzzmp d - • Chicagos istorija, parašė
TUVOJE, Jono Budrio at-. Aleksas Ambrozė, 664 psl., 
siminimai. 224 psl., kaina
$2.50.

gausiai iliustruota, kai
na kietais viršeliais $10,

SU DAINA, 392 liaudies [ minkštais—$8. 
dainos ir kaikuiių autorių
eilėraščiai, tapę dainomis.
Sulinko Gražina Šimkonie- 
nė, kišeninio formato, 351 
psl.. kaina $2.00.

PAULIUS AUGIUS, 284
dideli puslapiai, šio Įžymaus 
dailininko paveikslai ii- A.
Kurausko bei T. Y'aliaus 
straipsniai, puošniausia kny
ga, kaina $17.50.

NAUJOS AKĖČIOS

naujasIšėjo iš spaudos 
humoro, satyros, sarkazmo, 
ironijos Akėčių numeris. Joj 
kaina 50 centu.

Geri
žodynai

Lietuvių-anglų kalbų žo
dynas, redagavo Karsavi
naitė ir šlapoberskis, apie 
27,000 žodžių. 511 psl., kai
na — $5.00.

Lietuviškai angliškas žo- 
dvnar, Viliaus Peteraičio, II 
laida, daugiau Kaip 30,000 
žodžių, 586 psl., kaina $7.00.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, redagavo prof. J. 
Balčikonis ir kt., yra apie 
45,000 žodžių, 990 psl., 
kaina ......................  $12.00
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Pasikalbėjimas ' 
Maikio su Tėvu

MAIK1O SU TĖVU PASIKALBĖJIMUS VEDA 

STASYS MICHELSONAS

Labas rytas, tėve!
Man nelabai labas.

Kodėl?
Salta.
Įsitaisyk šiltą apsiaus-

ta.

Rusijos revoliucija ALSS LITERATŪROS 

FONDAS

(Tęsinys) ALSS Literatūros Fondo
į išleista H. Tautvaišienės

Revoliuciniai gelžkelie- kad ta revoliucija yra bur-’; ”TJaut^it kapinynas
; čiai neleido caro specialiam žuaziškai demokratinė j, i Sibno tundiose \eiciama 
traukiniui važiuoti toliau į kad pagal tai galia turi būti j 1 an^M kalbą ir papildoma 
Carskoje Selo ir nukreipė jį buržuazijos atstovų rauko-i tar r}auJomis autores zinio

Pskovą, į šiaurės fronto 
vado generolo Russkio Sta

se. Tarvbo> vykdomasis ko
mitetas dėi vvriausvbės su

miš. Knygą versti jau baigia 
dr. A. budreckis, ir ji bus

! bo būstinę. Caras pasiekė darymo kovo 16 d. paskel- ati^aota sPaU(^a^ kitų metų
Pskovą, bet ten nesulaukė bė toki paregimą 
paramos, nes vadas jau bu- ”Mes Įsitikinę, kad 
vo pasisakęs
mitetą.

už durnos ko-

Kovo 15 d. du konserva
torių atstovai atvažiavo į 
Pskovą, kaip durnos komi
teto atstovai, ir pareikalavo, 
kad caras atsistatydintų. 
Vienas jų buvo A. Gučko- 
vas. kuris tą pačią dieną bu
vo paskirtas krašto apsau
gos ministru. Nikalojus II 
pagaliau buvo priverstas 
pasiduoti ir pasirašyti de
klaraciją, kad atsisako sos
to. Jis perleido paveldėjimo 
teisę savo broliui Mykolui 
Romanovui, kuris, deja, ne
priėmė sosto, kaip pats pa
skelbė rytojaus dieną, pasi-i 
kalbėjęs su durnos komiteto 
atstovais. Rusija dabar pasi
darė laisva valstybė, kuri 
turėjo išbūti be vyriausios 
vadovybės, kol susirinks 
steigiamasis susirinkimas. 
Kai generolas Ivanovas su 
savo baudžiamaisiais dali-nebėra. Buvo susidariusi sa

varankiška respublika, pa- niais pasiekė Carskoje Se- 
gyvavo apie 20 metų, ir lo, generalinio štabo virši- 
šiandien jos jau nebeturim, ninkas ir Mogilevo srities 

— Nu, jeigu tu rokuoji. vyriausias viršininkas gen. 
kad ant svieto nieko nėra Aleksiejus Įsakė jam nebe-

— Kad pinigų neturiu, amžino, tai ir dabartinė važiuoti į Petrogradą. Jo 
Malki, o už dvka niekas ne- Lietuvos valdžia negalės bū- kareiviai išsibėgiojo, o jis

ti amžina? j pats grįžo į Mogilevą ir ten
__Į} nebus. i buv0 areštuotas. Petrograde
— Okei. tai dabar išviro- revoliuciniai darbininkai ir 

kareiviai areštavo caro mi- 
bus po jos, aš, tė-'1 nistenus ir nugabeno Į du- 
u Gal atris laikai ■ Policijos karininkai ir navoti. ba tokie daiktai pri-Į kad?'takios valdžios‘ kuri k^s kit^ teiPį

mena garbingą mūsų tautos] valdo ir išnaudoja žmones., Pat buvo testuoti, 
senovę. Sako. tik Lietuvos! visai nebus. Karaliai ir ku-, Tą pačią dieną, kovo 15 
komunisetai ją naikina į nigaikščiai jau beveik išny-j d., po pasitarimų tarp du-

— Tas ne tiesa, teve. Jie ko. gal išnyks ir visokie: mos komiteto ir tarybų at-
prezidentai su savo žvalgy-; stovų, buvo sudalyta iš vie- 
bomis. į nuolikos ministerių laikinoji

— Maiki, man būtų labai' Rusijos vvriausybė. Libera- 
markatna ant dūšios, jeigu i ]a? gi afas G. Lvovas perėmė 

ministerio pirmininko ir vi-

I duo
— Kreipkis Į Balfą, tėve,

; gal ir gausi. į
— Ale kad ir mundierosį zyk. kas bus po

i nesinori numesti. Elta rašo.) __ Ra
i kad senus daiktus reikia še-į ve, nežinau. Gal ateis laikai,

revo
liucinė demokratija turi 
remti naujai sudarytąją vy
riausybę. kiek ji laikysis de
mokratiniu įsipareigojimų ir 
kiek tęs kovą prieš senąjį 
režimą-. (Izvestija. 1917 m. 
kovo 16 d.i.

Tokią pa: pažiūrą išreiš
kė menševiku ir socialistų 
revoliucionierių centriniai 
komitetai. Vien tik bolševi
kai nusistatė laikytis ne
griežtos opozicijos prieš 
naująją vy riausybę.

Sekančios, dienom pa
skubom buv, aptvarkyti re
voliucijos laimėjimai. Kovo 
19 d Petrogrado taryba pa
skelbė. kad baigiamas revo
liucinis streikas ir darbinin
kai kviečiami grįžti į darbą. 
Per savaitę tarybos buvo iš
rinktos kiekviename Rusi
jos mieste. Visų dalinių ka
reiviai išsirinko komitetus, 
kurie išsirinko atstovus i 
kiekvienos armijos atstovų 
kongresą. Kongresai išrin
ko vykdomuosius komite
tus. su kuriais turėjo bend
radarbiauti armijos vadai 
Kaikuriems armijų komite
tams vadovauti buvo mobi
lizuoti menševikų partijai 
priklausantieji karininkai, 
pavyzd Ziul. Dvyliktosios ar
mijos Rygoje pirmininku 
buvo senas menševikų va
das kapitonas G. Kutčinas. 

Tuo buvo baigtas revoliu-

pradžioje
Taip pat spaudai yra ren

giami „ V. Požėlos atsimini
mai“. Deja, dėl mirties jis 
tų atsiminimų nespėjo baig
ti. ir jie siekia tik pirmąjį 
pasauiinį karą. O V. Požė
la galėjo daug ką prisimiti. 
nes jis uoliai dalyvavo vi
suomeninėje veikloje.

Kitas spaudai ruošiamas! 
ALSS Literatūros Fondo 
leidinys yra Kipro Bielinio 
„Gana jungo“. Šis trečiasis 
K. Bielinio atsiminimų to
mas apima autoriaus gyve
nimą Sibiro katorgoje ir iš 
ten grįžimą. Atsiminimai 
baigiasi Lietuvos Steigia
mojo Seimo susirinkimu.

Visiems tiems leidiniams į 
išleisti reikia daug lėšų. Į

Fondas dar turi nepar
duotų Stepono Kairio „Lie
tuva budo“ ir „Tau, Lietu
va“ ir Kipro Bielinio „Die- 
nojant“ ir „Penktieji me
tai“.

Kiekvienos knygos dabar
tinė kaina tik $2. Yra dar ir 
Kipro Bielinio „Teroro ir 
vergijos imperija Sovietų 
Rusija“, kurios kaina $0.75.

Lauktina, kad tie leidi
niai prieš ateinančias šven
tes plačiai paplistų lietuvių 
visuomenės tarpe ir tuo bū
du būtų palengvintas ir pa
spartintas naujų knygų išlei
dimas.

ALSS Literatūros Fondo 
knygų platintojai prašomi 

1 už parduotas knygas atsily-į

Didelis potvynis buvo Portugalijos sostinėje, čia ma
tome žmones, lipančius ant automobilio stogo, besi- 
gelbstinėius nuo kylančio vandens.
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Kalendorius

cimų demokiatinių pajėgų gjnti iki Naujųjų Metų. Pi-

į stengiasi senovę saugoti.
— Nu. tai kodėl Ramyga- 

|los malūno neapsaugojo?
— O kas su tuo malūnu 

| atsitiko?
— Ties Ramygala, Maiki.) 

I buvo senoviškas malūnas, 
Idai* baudžiavos laikais sta-

išnyktų prezidentai.
— Tėve, caro garbinto

jams taip pat buvo labai 
"markatna ant dūšios“, kai

daus reikalų ministerio pa
reigas, konstitucinių demo
kratų vadas P. Miliukovas 
— užsienių reikalų ministe-

, ------------- — ------ j-----  rio. konservatorius A. Guč-
Llta sako. kad net 'aikai^ gu]ajkvgj, norg jos vykdo-i kovas — karo ministerio ir. 
verkę, prašė regiįauti. būtų; mog permainos ir būtų kai-* revoliucijai laimėjus prisi-j 
galėję jame istoiiską ?.:uzie-Į pam nemalonios. Sakau.! dėjęs prie socialistų revoliu-

tytas, ale Kolchozo komisą- revoliucijos audra nunešė jį 
jau liepė jį nugriauti.) nuo SOsto. Bet istorijos ne

sulaikysi. nors jos
ras

Į jų įrengti, ale dabar malu-; 
nas virto jau krūva laužu.

: Maiki, kai aš ta skriaudą iš
girdau. tai ir pats be maž- 

Įko neapsiverkiau. Jeigu bū
čiau žinojęs, kad Lietuvos 

I senovė bus taip gubijama 
tai būčiau nors tautiškas sa
vo klumpes iš Lietuvos atsi- 

į vežęs.
— Neverk, tėve. dėl nyks-

Įtančios senovės. Ne visa ji 
verta apsaugos. Malūnai yra 
[reikalingi, tik ne senoviški. 
Kai]) medinė žagrė išėjo iš 

[mados, tai], ir primityvūs 
[malūnai turi išnykti.

Jau kad nušnekėjai, 
[tai nušnekėjai.

— Tėvas turėtum supras-
[ti, kad gyvenimas negali 
'stovėti vietoje. Jis visada ei- 
(na pirmyn, šluodamas nuo 
(kelio senas formas ir sta
tydamas naujas. Mūsų tau

pos istorija, palyginti, ne!a-[ 
(bai ilga ir nelabai žymi. ne 
tokia kai]) Romos ar Graiki-J 
jos. o vis dėlto ir joje mato
me nuolatiniu nermainių. 
Buvo kunigaikščių laikai. 
Buvo baudžiava. Gyveni
mas panaikino ir kunigaikš
čius ir baudžiavą. Buvo ba-j 
jorų gadynė, bet ir tos jau

kaikam. nes iš tikrųjų seno
vės gailisi tik tie, kuriems ji 
buvo gera. O tokiu visada 
būna mažuma, ir ji visada 
priešinga permainoms. Taip 
yra politikoje, taip yra reli
gijoje ir taip mokslinėse te
orijose.

— Nu, tai ką reikėtų da
ryti, kad taip nebūtų?

— Kad nebūtų ko?
— Kad nebūtų ginčų. 

Reikėtų’ visiems susitarti ir 
gyventi sutikime.

— Na, pabandykim, tėve. 
Aš sakysiu, kad velnio nėra. 
o kaip tėvas manai?

— Maiki. ant šito punkto 
tai jau aš su tavim niekad 
nesutiksiu.

— O kaip dangus? Yra,
' ar ne?

— Ar tu pasiutai! Kaip 
! gali dangaus nebūti? Juk ir 

pats gali matyt, tik užriesk 
' gaivą.

— Lai yra žydras oras. 
teve. ne dangus. Dangaus 
nėra.

— Ar nori, kad duočiau 
per ausi?

— Už ka?
— Nu,

šaky), kad dangaus nėia

cionierių A. Kerenskis — 
teisingumo ministerio. Jis į- 
sijungė į vyriausybę savo 
noru, ne taiybos deleguoja
mas. Vyriausybę sudarė 
vien tik liberalai ir konser
vatoriai. Taryba nutarė ne
dalyvauti joje. Socialistai 
tebesilaikė senos dogmos,

organizavimas. Kai balan
džio 5 d. Petrogrado gyven
tojų masinė procesija gabe
no laidoti kovo mėn. revo
liucijos aukas, tada paaiš
kėjo, kad revoliucija parei 
kalavo apie 2.000 sužeistais! 
ir žuvusiais. Carizmo pasi
priešinimas liaudies revoliu
cijai buvo menkas ir tęsėsi 
tik savaitę.

(Bus daugiau)

nigus siųst iždininko vardu:
Mr. St. Bredes, 37 Sheridan 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11208.

ALSS Literatūros Fondo 
_ j valdybą sudaro J. Vilkaitis,1 

J. Pakalka ir St. Bredes.
J. Vlks.

LIETUVIAI DIRBA 

KUBOJ

jooooooaooooooooooosooooee

UETUVIŲ IŠEIVIJA A 
MERIKOJE, St. Michelso 

no vaizdžiai parašyta sic 
krašto lietuvių istorija 
500 puslapių, kaina mink
štais viršeliais $4.00, « 
kietais $5.00.

moooooooomooooooooooooo

— Bet mudu. tėve, nuta
rėm nesiginčyti.

— Ale kam tu raidavei 
pradėjai bedieviškai.

— Reiškia, be ginčų ne
kaip tu gali man galima sugyventi, tėve.

Jes, Maiki, gudbai.

Seržantas Jo'eph Guarino iš 
Edgevvood. Md.. .isūnino .šitą 
našlaiti vietnamieti.

IR JI nepriklausoma

Sovietinė valdžia ramsto j 
Castro režimą Kuboje ir lie-j 
tuvių rankomis. Lapkričio 
11 d. Tiesoje inžinierius 
Kęstutis Kavoliūnas rašo: 
„Mes. trylika specialistų- 
melioratorių. atvykome Į 
Kubą padėti jaunai respub
likai spręsti aktualias van
dens ūkio problemas“.

Šių trvlikos lietuviu uždą- 
vinys — sudalyti įvairius 
nusausinimo projektus ir 
paruošti jų suprojektuotų į- 
renginių statytojus bei pri
žiūrėtojus kubiečius. Jie at
vyko Kubon prieš keletą 
mėnesių. Čia rado jau anks
čiau su įvairiais uždaviniais 
atsiųstu lietuvių. Naujuosius 
mokytojus sutiko ir su ap
linkybėmis supažindino jau 

i nuo pernai metų Kuboj lai- 
Į Rytas rašytojas A. čekuolis.

K. Onaitis ir B.

Nuo sausi" 31 d. nepri
klausoma valstybe taps 
Nauru sala. s. Pacifico van
denyne. Ji via 5.263 akrų 
dydžio, gyventojų teturi 
6.000. Ji buv" Vokietijos ko
lonija, po lu inojo pasauli
nio karo ją valdė Australi
ja. N. Zeiar/tija ir Britani
ja, o po antrojo pasaulinio 
karo — Jungtinės Tautos.

inžinierius 
Zulonas.

Lietuviai projektuotojai 
išskirstyti keturiose Kubos 
provincijose. Oriente pro
vincijoje darbuojas Z. Mon
kevičius. J. Susti kas, V. 
Sruogis; Las Vilas — A. 
Domatas, M. Lisauskas. F. 
Bučas: Matanza — A. U- 
sas. V. Jaučiūnas; Pinar dėl 
Rio —J. Černius, A. Dumb-

I liauskas, R. Grigaliūnas, A: Į 
Salos didžiausias turtas—, Džiaugys ir K. Kavoliūnas.! 

fosfatas, ! (E)

Jo turinys toks:

1. Žinotini 1963 metų dalykai.

2. Kalendariumas, krikščioniški ir tautiški vardai.

3. Pasaulio vandenynai.

4. Didžiosios pasaulio dykumos.

5. Verdančio vandens šaltiniai.

6. Tyrinėja Lietuvos senovę — kada joje atsirado 

pirmieji gyventojai.

7. Kad nepamirštume mūsų Jaunimo Metų.

8. Religija, demekratija ir mokslas.

9. Kodėl negrai kelia riaušes?

10. Kiek lietuviai turi dainų?

11. Apie d-rą S. Matulaitį —100 metų nuo jo gimimo.

12. Kaip gyvena šeikeriai.

13. Socializmas — nauda visiem*.

14. Segregacija — natūralus dalykas.

15. Tokio stebuklo nebuvo.

16. Kiek per karą Lietuva neteko žmonių.

17. Tūksta nčiai laivų ežerų dugne.

18. Kunigai laužo celibatą.

19. Amerikos didmiesčiai mažėja.

20. Kur žmonės ilgiausia gyvena.

21. Pasninkai be mėsos ir su mėsa.

22. Ateiviai iškėlė Ameriką.

23. Kiek yra pasauly gyventojų.

24. Kodėl A merika neturi metrines sistemos.

25. Kodėl pasaulis nekenčia Amerikos?

26. Patarimai: (1) kaip kovoti su sodo kenkėjai* 
ir ligomis; (2) Kaip naikinti maisto kirmėlaites; 
(3) Kaip plauti pagalves; (4) Kaip išvalyti brūžą 
(pielyčią); (5) Kaip tręšti vaismedžius ir daržo
ves ; (6) Kaip padaromas limpamas popieri* mu
sėms gaudyti, ir kt.

Be to, Kalendoriuje yra daug gerų eilėraščių, yra ir 
nuotraukų.

Kalendoriaus kaina $1.00

Redagavo Stasys Michelsonas.

Kalendorių galima užsisakyti siunčiant prenumeratą 
už „Keleivi“, ir galima atskirai. Nesivėlinkite išsifašyti, 
nes šių metų kalendoriaus pitrrūko. Prašome adresuoti:

KELEIVIS

636 BroacLvay, So. Boston. Mass. 02127
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Teises patarimai

ANTANAS ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS

l

Paskutine vietele
Tęsinys

Nemaža dar išgyveno jisai, mirus vienuolei Darni ny
kai. Paskui vėl, kolei Uršytę iš prieglaudos išgavo: kai ji. 
pakelėj iš Krokuvos j Lietuvą susirgusi, kelias savaites 
mirtimi vadavosi. Ir pasirodė dabar buvusiam klebonui, 
kad nuo to kaito, kada jis pamatė vienuolę Daminyką. 
per visą savo gyvenimą jo neturėta nė vienos ramios va
landėlės.

Kada jis jau piadėjo miršti vienuolę ir visą savo širdį, 
visą meilę ir rūpestį atidavė savo ir jos dukrytei Uršytei, 
kada buvo jau nusiraminęs — staiga išėjo Dievas žino kas. 
Didžiausias smūgis ant jo žilos galvos kriste krito. Išėjo 
tai, apie ką jis ir pamąstyti bijojo.

— O, kam aš jai nepasakiau, kam nepasakiau, — su
sirietęs, kukčiodamas graudinosi altarista ir rangėsi prie 
grotelių.

— Būčiau jai pasakęs visą teisybę, būčiau ištekinęs 
ją už vyro. kad ir už to paties vargonininko, ir būčiau, ją 
matydamas, džiaugęsis ir ramiai miręs. O dabar... dabar...

Vladas Šlaitas

KAIP SAULĖLEIDŽIO SAULĖ

Aš niekur neskubu,
Nuo to laiko,
kai pamečiau laiko baimę, 
ai.
iš tikrųjų,
jau niekur daugiau neskubu.
Ir kodėl aš turėčiau skubėti?
Laikas vistiek už mane greitesnis, 
ir būčiau juokingas,
jeigu svajočiau pabėgti nuo bėgančio laiko.
Tai tiktai paukščiai, 
kurie skrenda j pietus, 
tai tik jie pasvajoja
prasilenkti arba pabėgti nuo savo saulėlei

džio.
Žiūriu, kaip leidžiasi saulė žemyn j pakalnę, 
ir aš pats.
kaip saulėleidžio saulė, 
esu laimingas.

Iš-Juozo Kapočiaus ką tik išleisto rinkinio "S4 eilėraščiai"

Advokatė M. ftveikauskient sutiko atsa 
kyti į Keleivio skaitytojų klausimus teisės 
reikalais. Tie klausimai turi būti bendro 
informacinio pobūdžio. Klausimus ir tt- 
aukymus spausdinsime šiame skyriuje. 
Laiške reikia pažymėti, kad esate Keleivio 
skaitytojau.

adreuu:

LABAI {DOMŪS 

ATSIMINIMAI

Atsiminimus visuomet į- 
domu skaityti, todėl siūlome 
įsigyti šias mūsų žinomų 
'žmonių gyvai parašytas at-
siminimų knygas:

PASKUTINIS POSĖDIS, 
prašome siųsti tiesiog Juozo Audėno atsiminimai.

į ,;

227 psl., kaina...........$4.00
ATSIMINIMAI IŠ BAL

FO VEIKLOS, prel. J. B. 
Končius, 404 psl., daug 

' iliust»aciju, kaina .... $5.00.
j DU MEDINIAI IR TRYS 
' GELEŽINIAI KRYŽIAI,

Klausimas • Atsakymas Antan° Šukio atsiminimai iš
i Lietuvos Nepriklausomybės

Norėčiau gauti Jūsų pata-j Man yra labai nemalonu i kovų, 376 psl. kaina ..$3.00

M. Šveikauskas, Attorney at Law, 
Co-operative Bank Plaza 
1864 Centre Street 
Boston, Mass. 02132

Atsakymas

rimą sekančiu klausimu: duoti patrimus, kad ir bend-
! ro pobūdžio ir nespecifinius. 

Atvykę į Kaliforniją, su kai reikalą veda kitas advo- 
vienu partneriu nusipirko- katas. Man pačiai nepatik- 
me alaus barą. Buvęs to ba- tų, jei kitas advokatas kiš-
ro savininkas turėjo sudaręs tusi Į mano vedamą bylą. 
su viena bendrovę "Moore:

PER GIEDRĄ IR AUD
RĄ, Mykolo Vaitkaus atsi
minimų (1909-1918) IV to
mas. 272 psl., kaina kietais
viršeliais ...................$3.75,
minkštais viršeliais .. $2.50-

Q. ...... , Tamstų advokatas žino' LIETUVA BUDO, Stepo-
-Ngnal sutarti Įs.Iauzimams; yi Ta*st ika!o smulk.| ■*> Ka.no, 416 psl kai- 

| išvengti. Ta sutartis buvo.menas h. a^,inkybes> ir jis,i«a .............................. fc-.OO
i sudaryta 3 metams, bet mes.! su ■- į- jAU UETUVA, Stepo-

® pirkdami bai-ą tos sutarties; sva^t į. no Kairio. 480 psl, kai-
, neperememe. Buvęs savi-; kuriuos ~ artos, ginfla- „a ............................... «•<>"

Mėsiški dalykai be mėsos
r inkas buvo susitaręs mokė-i

— Kad nors žinočiau, kur ji yra, kad nors laiškelį 
galėčiau parašyti. Juk ji tokia dora. tokia gera, juk ir jai 
ne kitaip, kaip tik kas įkalbėjęs, kad aš ugdžiau ją. turė
damas ateity blogą tikslą.

— Pasigailėtų ji manęs ir arba atgal sugrįžtų, arba 
mane į save pasiimtų.

mas Tamstų bvlą teisme, i DIENOJANT, Kipro Bie- 
; limo. 4b4 psl., kaina....$2.00

įrengimus po 13 dol. per! Jei žmogus turi advokatą.' PENKTIEJI METAI, Kip-
ti tai bendrovei už signalų!

mėnesį. Mes, valdydami tą
... . « bara. to mokesčio bendrovei

, ,re,ka!auu- nemokėjome, 
di- kad tokiuose kotletuose ir

Massachusetts valstijos Michael ketina 
maisto ir vaistų skyriaus
rektorius dr. G. A. Michaei kituose mėsiškuose daiktuo- 
iškėlė viešojo sveikatingu- se būtų nemažiau kaip 99 ar 
mo taryboje faktą, kad 80 nuošimčių mėsos, o 
krautuvės apgaudinėja mo- "hamgurgeriuose“ (maltoje 
teris. siūlydamos lyg mėsiš- mėsoje) neturėtų būti dau- 

— Uršyte mano, dukrele mano, ką tu padarei, ką tu i kus produktus, kuriuose iš giau kaip 30 nuošimčių ne
tikrųjų beveik nėra mėsos. balų.
Ypač tokia apgavystė daro- Bet jis kalba tik apie mai 
ma su kotletais, vadinamais tą mėsa, kai tuo tarpu ir ki- 
"meat patties", "beef pat-

'amb patties“. Tie
i___ • i -• . • - . x T.‘J ! blynai gražiai suploti ir at- skardinėse siūlomas ”Beef'iUnratau ant koas juos kroviau, kam gi juos taupiau, iei ne tau Lršvte i i - v ; - o .. -upiaiau. ani nomano, ha. a a a ... e i u, l i .y te ly g mesa. ^et mėsos ne- Stew" — sutinta jautiena su Manydamas, kad t

Kapuose buvo 
ratai, ežere klykė, 
salose žuvėdros ver 
nys dūdavo.

padarei!
— Nesužinosi tu, niekuomet nesužinosi, kad aš tavo 

tėvelis, o. amžinatilsį, Daminyka tavo matutė...

— Nereikėjo man nei pinigų, nei turtų. Juk kam gi!• _ i • i •• . • . __ w oivna

to. ir mes negavome iš jų jo
kiu nuostolių padengimų. 
Jie sakė neatsaką. Po įsilau
žimo atvyko tos bendrovės 
žmogus, sutaisė tuos suga
dintus signalus ir davė pa

ti maisto produktai parda-i sjrašyti. Aš tuo laiku buvau 
virėjami apgaulingai. štai. Į vienas biznyje ir gerai ne- 

rašausi.

kuriuo jis nėra patenkintas' ro Bielinio, 592 puslapiai, 
ir kuriuo jis nepasitiki, jis kajna $2.00
turi teisę — net pareigą —' ATSIMINIMAI IR MIN- 
pakeisti savo advokatą. Nie- TYS, Kazio Griniaus. I to-

Po trijų mėnesio po baro kas nėra verčiamas ’ąmži- mas 399 psi kaina .....52.
perėmimo įvyko įsilaužimas. 1 nai pasilikti“ su vienu ir tuo i ATSIMINIMAI IR MIN- 
Tie signalai nieko negelbė-r pačiu advokatu. įTYS, dr. Kazio Griniaus,

Aplamai imant, vienas II tomas. 336 psl. kaina 85. 
partneris gali pasirašyti su-į VYSKUPO P. BŪČIO 
tartį. Kiekvienas partneris ■ ATSIMINIMAI, I tomas, 
yra kito partnerio (arba kitų 320 psl., kaina $3.50, II to- 
partnerių) "agentas“, ir jo mas 282 psl.. kaina $3.50. 
parašas "atstovauja biz-į SIAUBINGOS DIENOS, 
niui“. Tai tuo Tamsta gintis 1944-1950 metu abiiuini- 
negalėsi. mai. parašė Juozas Kapa-

Jei Tamsta sakysi, kad činskas, 273 pusi. kaina $3.
GYVENIMO VINGIAIS, 

Kalvaitytės-Karvelie-
360 psl.. kaina . $3.50.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
. GYVENIMAS (apie Dėdę 

karnai gerai moki anglu kai- Šerną), Antano Ruko, 2y >6 
bą, kitaip negalėtumei biz- Ps’-
nio vesti ten, kur dauguma 
vartotojų yra amerikonai ir 
kalba tik argliškai.

tai tik pa-

kaina.. Massachusetts valstijoje
\ įespatie. uz ką Tu mane tarp nubaudei, už Ką. eSą apie 20 firmų, kurios ga

mina tas "patties“ mėsosir kunigas, pasikėlęs nuo žemės ir atkišęs rankas, vien
Arba paimkim prezervuo- 

tas daržoves: ankštines nu- Vėliau. kai mes jiems nie-
plaukis ėmė artintis į Viešpaties Jėzaus kančią, kuri kabo- krautuvėms. Jos patraukliai peles skardinėse, žalius žir-’ ko nemokėjome, tai iie už-

u gražiom eti-1 nelius. morkas ir kt Ant eti- dėjo musų bizniui "attach-1 ’
urių aukštomis! kečių būna pažvmėtas turi-! menta“. apskaičiuodami už< . 1 lamstą s

jo bažnyčios gale aplūžusi, aptrupėjusi, be vienos rankos, suvyniotos, s 
Ant jos galvos ir už nugaros dabar žvirbliai suko gūžtas ketėm, ant kur
ir perėjos vaikus. raidėmis atspausta: "Beef svoris. Bet kai atidarai, 5 metus po 13 doleriu per neiiu

. . patties“, "meat patties“ ar į skardinė pilna vandens, o' mėnesį ir dar kitų išlaidų,
— viešpatie, už ką? Juk ar ne tu įkvėpei mums tą panašiai. Kai kurios kiautu- daržovių tik pusė skardinės.1 iš viso 1.200 dol.. kuriuos

šventąją meilę? Juk ar ne Tavo šventąja valia mudu su- vės ir pačios gamina tas' Žmonės apgaudinėjami iri mums prisiėjo inešti teis- 
sitikom su vienuole Daminyka? Argi jau toks didelis buvo "patties". Jas perka dau-J kitokiu būdu. Krautuvė pa- man depozitu, kad n.eužda-
nusidėjimas? giausia jaunos, nepatyrusio? skelbia kuriai nors prekiai • įytų mums biznio.

t- 4.-1 moterys, nes atrodo patrauk- didelį "bargeną“ — už pu-'
1 • 1 • v P-,.-’- . &/f'..a! a™ liai ir parsinešus r.amo. ne- sę kainos. Tai sutraukia Dabar esaipe pas advoka
tai, am uždėjai ant manęs toki dideli kryžių ir dar daug su jom darbo. J daug pirkėjų. Bet tos prekės! ta užvede bvlą, kad mes,

senatvėje, ant žilos galvos užvertei tokią sunkią naštą. į ^org anJ. etjkečiu ske]bia- krautuvėje nėra. Klausk, ko-! pirkdami tą barą, jokių su- 
Viespatie, linkstu as po ja. Neištūrėsiu... Kantrybės nebe- ma mėsa, tačiau etikečių! dėl nėra. atsako: "Jau iš-į tarčių neoerėmėme ir neno
rą, Viešpatie! Kantrybės... Už ką Tu mane taip nubaudei? apačioje smulkiomis, vos į-! parduota“, arba: "Dar neat- rime turėti tų jų netikusių
Už ką. Viešpatie,sakyk, klausiu Tavęs, už ką. už ką... — žiūrimomis raidžiukėmis vra. ėjo, laukiame“. Laukia ir signaių.
ir buvusis klebonas, iškėlęs aukštyn kumštis, priėjo prie į pasakyta, ir iš ko ta "rnė-j pirkėjai. Nesulaukę perka
Viešpaties Jėzaus kančios ir. po ja atsistojęs, ėmė balsu sa“ yra padaryta. Bet niekas! ką kitą. Ir krautuvė gerai! Ta barą esame pardavę,
šaukti: "už ką... už ką...“ I to neskaito. Ir be padidina- pelnosi. j ir jį įau valdo kitas savinin-

mo stiklo sunku tą "formų-! Kodėl valdžia šito nežiūG^as. Teismas šiai bylai

82.
KĄ LAUMĖS LĖMĖ 

(apie Salomėją Neri), Pet
ronėlės Orintaitės, 234 psl. 
kaina ........ :.................. 83.

SIAURUOJU TAKELIU, 
178 psl..

su savo part-
nutarei sutarties su -r o v ■, j , .. - K. B. Kriaučiūnobendrove nesudaryti, nes jų ^a|na 

sielai Tamstarn' nepatiko.
tai kodėl tai bendrovei buvo JUOZĄ L,ŪDŽIU Petroni. 
eieta signalus-vielas taisy- gj psl„

ti? Reikėjo jiems rastu pra- , .
nešti, kad jie tuos signalus ^rppįgi AiTcnMA IIF 
ir vielas iš Tamstų biznio na- \R at«t ata mt p E 
talpų išjungtų. Perėmus biz- R”

ir sutarties su bendrove f0 0 Skipičio, 44 1 pia.apių, 
karna ............................ 85.

.82.
APIE

m
nepasirasius. žinoma, nega
lėjote būti verčiami mokėti,

signalus. Tad kodėl | \OJE’ Barboro*
PALIK AŠARAS MASK- 

Armonie-
Tamsta pabrėži tą faktą,' ne5, Ps^- kaina .... 83. 
kad, isilaužimui Įvykus, nie-' ŽVILGSNIS I PRAEITI,

uz

Kai jo šauksmu atbėgęs senas zakristijonas ir ji apsi
kabinęs, stengėsi nuraminti, buvusis klebonas, visas pa
juodęs. išverstomis baltomis akimis ir pamėlynavusiomis 
lūpomis vis tebešaukė: "už ką... už ką...“

lę“ perskaityti. ; ri? Kam žmonės ją renka-
Tas praktikuojama ne Ar tik mokesčiams lupti ir

vien tik Massachusetts, bet algoms sau kelti? 
ir kitose valstijose. D-ras Keleiviete

svarstyti paskyrė gruodžio 
mėnesį. Kaip mes turime 
teisme mintis, aiškintis, norė-

kas Tamstoms neapmokėjo K- Žuko, 476
nuostoliu? na .....................

Sutarčiai sudaryti, aišku,
reikalinga? dvieju pusių su
sitarimas. Tačiau toks susi-

psi kai-
$5

Kai kunigas apalpo — tylu pasidarė kapuose. Tar
tum, pirmą kartą savo gyvenime susirūpinę, subruzdo 
visam kam apatingi jovarai ir, krutindami savo lapelius, 
stebėjos: argi gali būti pasauly kas norint taip bloga ar 
taip gera. kad vertėtų taip kankintis.

— Kvailiai jūs. kvailiai, — slėpiningai šnibždėjo 
šventoriuje seni sukrypę kryžiai, — mušatės ir pliekiatės 
per visą savo trumpą gyvenimą, o nežinote, kad nieko nė
ra pasauly geresnio, kaip amžina tyla ir ramybė.

' savo vietelėse.
Garksėjo susimąsčius ir medinė bažnytėlė ir. tartum, 

atsiminė savo praeitį, kol ji dar bu\o nauja ir visų gerbia
ma. Atsiminė, kaip joje gražiai giedodavo, kaip skardžiai 
varpai skambėdavo, kokios iškilnios būdavo joje jungtu- į
vės ir tiek pat liūdnos laidotuvės; kokie turtingi ir gabūs! tinę vietelę bučiuodamas, zakristijonas, 
klebonai ją prižiūrėdavo. j q miestely ratai tarškė, ežere pūškė, teliūškavo van

Tarytum, kad ir ją, kaip ir jos du nauju prižiūrėtoju,' deniu žydukai, salose žuvėdros verkė, ir toli giriose ir smė- 
prislėgė galingo milžino ranka ir pasakė: "Gana jau jums. lynuose piemenys švirkštė,
pasivažinėjote, lipkit iš vežimo ir leiskit vietą kitiems“. I (Galas)

tus pinigus? Ar yra pagrin
do sutarčiai sugriauti, kad 
tėra tik vieno partnerio pa-

Kai atsipeikėjusį, bet visai nusilpusį kunigą tylelėmis ^irašhu!'gėrynė-

vedė zakristijonas per šventorių, staiga buvusis klebonas, suprasfiamas angių kalbos: 
priėjęs prie grotelių, susilaikė, atsikreipė į tarną ir. paro- j kafj pasirašfau. manydamas, 
dęs ranka į laisvą vietą, tarė: , kad tai yra tik pakvitavi-

I___ i___,i ^..4
— Petrai, štai mudviejų paskutinė vietelė, čia mano, 

čia tavo, — ir abu seniukai, susitvėrę rankomis, sukniubo

darni atgauti i teismą ineš- tarimas gali būti išreikštas l

Viso? šios knygos yra gra
žiai įrištos.

Tas knygas gaiiie gauti
ne tik raštu arba žodžiais, i Keleivio administracijoje 
bet ir elgesiu (conduct). j (636 Broadway, So. Boston, 
Faktas, kad Tamsta leidai Mm*. 02127).
bendrovei taisyti signalus, 
gali būti interpretuojamas 
tokiu būdu. kad Tamstos jų 
(tu signalu) norėiote ir su
tikote juos savo biznyje pa- 

mas. kad jie sutaisė suga- likti.
dintas vielas. • Man atrodo, kad Tams-

: tų advokatas turi nelengvą
Dabar jie visai neaptar

nauja to biznio. Taip įšaldy
ti mūsų pinigai guli teisme.

STEPONO KAIRIO

kJ
PORTRETASi-:..

bylą Gal jis nutara. kad jis .amini.tr.cijoj«
onrrzknzio bnrl Tomo _ 1 ‘i •sugebės jrodvti, kad Tams
ta buvai to kompanijos a.-

— Čia mano, Petrai, čia tavo, — šnibždėjo altarista, 
spausdamas tamo ranką.

Čia mano, klebone, čia tavo. — kugždėjo, pasku- Prašyčiau pareikšti savo! atstovas turėjo tikslo Tams- 
nuomonę tuo reikalu. Kaip ta apgauti ir pasinaudoti tos

gento "apgautas“ ir kad tas

mes turime laikytis?

J. G.

Kalifornija.

"Apgavystės“ vaisiais. Ta
čiau galiu Tamstą užtikrinti, 
kad Tamstos aprašomomis 
aplinkybėmis tai nebus leng
vai įrodoma.

gaRi^ią gauti dailininko A- 
domo Varno pieštą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto pasirašytojo Stepo
no Kairio spalvotą portretą 
8 x B colių dydžio už 80 cnt.

f
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LAIŠKAS "KELEIVIO“ 

REDAKCIJAI

1967 m. lapkričio 30 d. 
Boston, Mass.

Gerbiamieji.

Prašau neatsisakyti patal
pinti artimiausiame Keleivy 
ši pareiškimą:

LB Bostono Kultūros Klu
bas ligi šiol tvarkėsi tradiei-

Kultūros Klubo susirinki
mas buvo atšauktas, o at
šauktas susirinkimas savai
me yra neįvykęs. Tad jokia: 
organizacija, jokiame nei- 
vykusiame susirinkime ne
gali nei rinkti, nei išrinkti I 
bet kokios valdybos. O jei-1 
gu ji buvo "išrinkta“ susi
metusių privačiai kelių bi
čiulių, tai ji neatstovauja 
LB Bostono Kultūros Klu-'. 
bui. j

Mielam Bičiuliui
PRANUI LEMBERTUI

mirus, jo žmonai Monikai, švinui \ i t a | i u i 
su šeima ir visiems kitiems artimiesiems reiškiame 
giliausią užuojautą.

Tatjana ir Jonas Vasiliauskai

GRAŽIAUSIOS NAUJAUSIOS 
KALĖDŲ PATEFONO 

PLOKŠTELĖS
yra firmos

R E Q U E S T R E C O R D S
Aplankykite artimiausią krautu 
vę. Nepirkite pakaitalo. Reika
laukite veltui siunčiamų katalo
gų šiuo adresu:
R e q u e s t Records,Inc. 

<56 Mechanie St.
New Rachele, N.Y. 10801

SLA
SUSIVIENIJIMAS?
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

tk

t«

Negana to. "Naujos val-
ja, be rašytų Įstatų. Pirmus atstovai nuėjo taip į
kelerius metus valdybos bū- ~
davo renkamos prieš vasa
ros atostogas paskutiniame 
susirinkime. Bet vis sunkė
jant jas sudalyti rinkimų 
būdu, per paskutinius bene 
10 metų jos buvo sudaromos 
kvietimo būdu: išeinantis 
pirmininkas pakviečia nau
ją, o šis — pasitelkia reikia
mus talkininkus. Tokiu bū-

toli. kad Įskundė Tarptauti
nio Instituto vadovybei ma
ne ir mano kviestus paskai-Į 
tininkus, implikuodami kaip 
trečios valstybės agentus. 
Direktoriaus žodžiais, tai 
pirmas toks atsitikimas viso- į 
je Bostono Tarptautinio Į 
Inst. istorijoje.

Nenorėdama vesti ilgų i

Brangiam mūsų Bičiuliui
PRANUI LEMBERTUI

mirus, jo mylimai žmonai Mo n i kai. sūnui 
Vitaliui su šeima ir kitiems artimiesiem- reiškiam 
giliausią užuojautą.

Aleksandra ir Antanas Gustaičiai

Maloniam Bičiuliui
PRANUI LEMBERTUI

mirus, jo žmoną M o n i k ą, sūnų Vitalių s 
šeima ir kitus artimuosius giliausiai užjaučiame.

Stasys ir Margareta MicheL-onai 
Jackus Sonda 

Albertas Puskepalaitis

GREITA PAGALižA 
Nenusimink, gaust pagalbą.

. Vaistai, kurie buvo ilgai lau
kiami, nuo reumatizmo, rankų, 
kojų nutirpimo ir skaudėjimo 

! įau vra
: Tuojau siųsk šį skelbimą ir 
' savo vardą su antrašu, ir mes 
I atsiųsime vaistų išbandymui. 

ROYAL PRODUCTS 
North Sla-. P.O. Bos SI 12 
V»w»rk 4 Npw 1*1

SLA—jau 80 met į tarnauja lietuviųjrįeupųienfi įra^mokė- 
jo daugiau kaip SEPTYNIS MILIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didžiausia lietuvių fraternalinė ^brmuuzatfia —J 
duoda gyvybės apdraudą ir^e)  ̂ųa|a|bĄ 
pigi, nes SUSIVIENIJIMAS Bekilta pėlM, o teikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip tris su puse miioao dolerių 
kapitalą, tad jo apdraudė tikra ir saugu Kiekvienas 
lietuvis čia gali gauti įvairiu klasių reikatiagiautuas 
apdraudas nuo $100.00 iki $10.000.00,

SLA—jaunimui duoda gera Taupmnąją Apdraudą —- Ea. 
dowment Insurance, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukštojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM 
apdraudą: už $1,600.00 apdraudos tik $3.00 mokes
čio metams.

SLA—AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio 
amžiaus asmenims, rekomenduojama lietuviškų 
klubų ir draugijų nariams. Už Sl.00Q.00 akcidenta- 
lės apdraudos mokestis $2.00 į metus

SLA—kuopos yra daugumoie lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
į kuopų veikėjus, ir tie plačiau paaiškins apie 
Susivienijimo darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu 
parašysite:
Lithuanian Allianee of America
307 West 30th Street. New York, N.Y. 10001

Knygos 
j aunimui

ALGIS IR ALYTĖ, spalva
vimo knygelė su Įdomiu 
vaikam tekstu, kaina 50 c. 
(šias knygutes išsirašant, 
pridėti pašto išlaidoms 

1 15 centų).

i .

Ir jie dalyvavo Kulttūros 

Kongrese

Be jau skelbtųjų, iš Bos-

IEŠKOMA
Ieškau Jono ir Onos Šulcaitės 

Tupčiau&ku, kilusių nua Lanke-
... . . ------------ r .......... .............................į MEŠKIUKAS RVDNOSIU-i

196< 1968 veiklos metams,1 du^ LB JAV Klasto Laioes Kultūros Kongrese Lietuvos pasitraukė Į Vakarus. KAS. eiliuota pasaka, para-
'm * 1 ' * šė Vytė Nemunėlis, labai

gražiai V. S. Stančikaitės 
iliustiuota, trečioji laida,

du tapau pirmininke ir aši visa reikalą perduo-'
iuc7 kicu ,-zUH^c : du LB JAV Krašto Garbės
tik tuo skirtumu, kad buvaui Teismui.
pakviesta ne paskutiniame 
susirinkime,—birželio mėn..
bet jau po vasaros atostogų. > jęU jr nustatyta tvarka.

! Chicagoje dalvvavo inž. A.!° *\le" > Amerikos;
■ X.i 1 • 1 z-r». ’ eilSlA OCS.Tolimesnės mano numa-! Škudzinskas (Jis tuo metu 

tytos KK paskaitos vyks lai-' buvusiame Lietuvių Fondo

Ši "smulkmena“ sudarė 
man didelių sunkumų ieš
kant paskaitininkų pir
miems trims susirinkimams.
Visa eilė kviestų prelegentų, 
dėl trumpo laiko pasirengti, 
atsakė paslaugą.

Antram susirinkimui (spa
lio 28 d.) buvo pakviestas 
p. R. Mieželis ir apie tai iš 
anksto viešai paskelbto 
spaudoje.

Spalio 23 d. skambino 
man p. J. Kapočius, kaip 
LB JAV krašto Tarybos pir
mininkas. ir prašė atšaukti
p. R. Mieželio pranešimą,- , .
nes jis prieš Veiksnių valią! prašo visus tautiečius pagalį eJe*

I. D. Treinienė,

susirinkime išrinktas i to 
fondo tarybą), inž. A. Trei- 
nvs su dukra ir inž. Bronius

LB Bostono KK pirmininkė, ir Irena Galiniai.

BcstonoBalfas prašo ne sau

Kiekvienais metais rudens eARENtil.MV kalendorius 
metu Balfas vykdo pinigini Gruodžio 10 d 3 va,
vajtj Bostone vajus >™™[ pietų Jordan Hali kompozi- 
prade.as s. m. spalio 1 <L toriaus Jeronimo Kačinsko 
šiemet nei parengimas, neĮį kūriniu jubiliejinis koncer- 
siehet nei parengimas, nei i
dviejų mėnesiu skelbtas va-1 « * *
jus nebuvo sėkmingas, to- ■ Graodžio 25 d žalgirjo 

;tunto skautų šokių vakaras

Aš esu jų velionio sūnaus 
Vinco Tupčiausko 15 metų am
žiaus duktė Eter-d Audra Tup
čiauskaitė. Urugvajus -a-tinės 
Montevideo valstvb:,:ts gimna
zijos 4-tos klasė- m- tat.

Kas apie juos ką žinele, ar 
•ie patys prašomi rašyti žemiau 
duodamu adresu:

Elena Audra Tupčiauskaitė,
Jacąuard 184. Prado.
Montevideo R. 0. dėl Vruguay
Sud America

Siiįsltite Pinigus Į Į

LIETUVĄ

dėl Balfo valdyba dar
Pinigai siųsti per

tęsia vajų visą gruodžio mė
nesi. su programa So. Bostono GRAMERCY

Balfas dar kartą maloniai' P?tuvh! Pi!ieč'^ Dr-j°s sa' įteikiami
PINIGAI

gavėjui kaip 
per Bank for |

su krepšininkais važiavo o- 
kupuoton Lietuvon.

Aš paprašiau p. J. Kapo
čių savo paggeidavimus pa
reikšti raštu, bet iki susirin
kimo jo negavau. Ir tik spa
lio 28 d. 5 vai. vakaro, t. y. 
tik porą valandų prieš su
sirinkimą man buvo Įteiktas 
LB Bostono apylinkės val
dybos pirmininko raštas, ra
ginantis p. Mieželio prane
šimą atšaukti.

j

Nors K K nėra LB Bosto
no apylinkės padalinys, bet 
aš jo pageidavimus priė
miau dėmesin ir susirinkimą 
atšaukiau, nes nebuvo nu
matyta kitokia darbotvarkė. 
Atkrito ir p. R. Mieželio 
pranešimas Kultūros Klu
bui.

išgales Įteikti valdybai savo' _ 
auką. Prašo ne sau. bet mū-' Gruodžio 31 d. So. Bosto- 
sų broliams, vargo bei skur-j Piliečių Dr-jos
do naštos slegiamiems. Tas|^auJ^J_H sutikimas sa- 
skurdas iau daugeli metų lv-ivo sa^Je-
di juos žiaurioi Sibiro trem-j 
ty, pavergtoj tėvynėj ir net' Gruodžio 31 d. Bostono 
laisvajame pasauly atsidū-į lituanistinės mokyklos tėvų 

’ komiteto Naujųjų Metų su
tikimas Milton Hill House

* ♦

Apie tai tuojau pranešiau 
raštu ir LB apylinkės ir a- 
pvgardos valdyboms.

Trečiam K K susirinkimui 
(lapkričio 25 d.) mano bu
vo jau prieš kurį laiką pa
kviestas visiems gerai pa
žįstamas kultūrininkas Jo
nas Mekas, apie tai paskelb
ta Keleivy lapkričio 15 d. 
46 nr. ir išsiuntinėti kvieti
mai

Lapkričio 22 gavusi Ke
leivį 47 nr., labai nustebau 
perskaičiusi dvi žinutes, vie-

rusius.
Tad ištieskime jiems pa

galbos ranką.. Savo auka 
gal sušelpsi savanori, kuris 
savo krauju atpirko laisvę, 
kuria džiaugeisi porą de
šimtmečių. Gal sušelpsi miš
ko broli, kuris grūmėsi su 
bolševikų gaujomis. Gal su-j 
šelpei vargšą ūkininką, ku
rio prakaitu išsunktais mo
kesčiais turėjai progos išeiti 
mokslus ir dėl to ir čia esi 
gerai įsikūręs.

Tikimės, kad šis mūsų pa
skutinis prašymas bus iš
girstas. Tad iš anksto dėko
jame.

Be jau paskelbtųjų pasku
tiniuoju metu aukojo: V. Tz- 
bickas $12, po $10 — A. Jo- 
nuška, A. Andriušienė ir A. 
ir J. Šilimai: po $5 — E. 
MickGnas ir V. Bakšvs. 

Balfo kuopos valdyba

patalpose (36 
Milton, Mass.).

Elliot St.

Apipiešė Adomkevičius

Lapkričio 28 d. vakare 3 
ginkluoti ir maskuoti plėši 
kai apiplėšė Dorchestery

ną apie J naujos KK yaldy- 133 Dakota gt. gyvenančius

Sausio 21 d. 8:30 vai. vak. 
Jordan Hali salėje smuiki- 

, ninko Iz. Vasyliūno lietuviš-
i kos muzikos koncertas.

* # *

Vasario 18 d. 2 vai. po
piet So. Bostono aukšt. mo
kyklos (Thomas Park) salė
je Lietuvos nepriklausomy
bės atstatvmo paskelbimo
sukakties minėjimas.

♦ * •

Kovo 17 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasvliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

s(t 5^ JĮE

Balandžio 21 d. So. Bos
tono aukšt. mokykloj (Tho 
mas Park) Bostono Lietuviu 
Tautiniu Šokių Sambūrio
parengimas.

* * *
Balandžio 26 d. 8:30 vai 

vak. Jordan Hali Pabaltie
čių Draugijos koncertas.

• * *

Foreign Trade.
PRISTATOMA 

PER 2 SAVAITES.
JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 

JŪSŲ PINIGŲ GAVĖJAS 
GALI TUOS PINIGUS 

NAUDOTI PAGAL 
SAVO NORĄ.

JŪS ESATE SAUGŪS 
TIK SU FIRMĄ TURIN
ČIA LEIDIMĄ. JOKIU 
TARPININKŲ. JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIA 
VŲ. PER 20-TI METU 
VEIKLA ŠIAME VERS
LE GARANTUOJA JUM 
GERĄ PATARNAVIMĄ
Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.
Turi Bankų Depart. leidimų ir ap
draudą. Apsidraudę $20,000.00. O- 
ficia’ūs SSSR kvitai, pasirašyti 
sravėjo
Kursas: 9 rubliai už S10.OO.

Iki $30.00 — $2.75.
Virš $so.ofi _ įOčr 

GRAMERCY SHIPriNG, INC. 
744 Broad St.. Nebark. N. J.

bos“ pasigarsinimą, o kitą— 
jos įspėjimą visuomenei dėl 
"kažin kokios grupės siau
rais partiniais tikslais KK 
vardu skaldančios lietuvis- vež(a j ligoninę 
ką visuomenę“. *

Į tai pabrėžtinai pareiš
kiu:

J. ir A. Adomkevičius. Tas 
įvykis A. Adomkevičienę 
taip paveikė, kad ją ištiko 
širdies smūgis ir buvo iš-

Balandžio 28 d. So. Bos
tono Lietuviu Pil. Dr-jos sa
lėje. ITT aukšte. Minku radi
jo talentu popietė ir N. Ang
lijos gražuoles balius.

« « «

Iš ligoninės ji jau grįžo 
namo. Linkime greičiau pa
sveikti ir pamiršti tą nelai- 

Spalio 28 d. LB Bostonoįmp. ___________

Gegužės 5 d. 3 vai. popiet 
Jordan Hali salėje smuiki
ninko Iz. Vasyliūno lietuviš
kos muzikos koncertas.

SPECIALUS ŠVENČIŲ 
PASIŪLYMAS

Visiems automobiliams, televizi 
joms, tranzistiniams radijams, 
tapė rekorderiams ir kai kuriems 
motociklams — duodama

10% NUOLAIDA 
Švenčių proga

Užsakymai šitom specialiom šven
čių kainom turi mus pasiekti ne 
vėliau kaip

iki 1907 M. GRUODŽIO 29 D. 
Pasinaudokite šituo pasiūlymu. 
SIŲSKITE U.S. DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa- 
irinkimui NAUJOSE SPECIA

LIOSE DOLERIU KRAUTUVĖSE 
Tokio mokesčio už šį patarnavimą' 
Prašykite mūsų nemokamų 
katalogu reikmenims, audek
lams ir maistui!
Duokite DABAR užsakymus

Kalėdoms!
GRAMERCY
(įsteigta 1915)

IM B. M St. New York, N.Y.

pasaka ir IJetuvoj turėju
si didelį pasisekimą. Kny
gos kaina..............$3.00.

BALTOSIOS PELYTĖS' 
KELIONĖ į MĖNULĮ, 

parašė Danutė Bindokie- 
nė, 58 psl., kaina .... $1.50,
ŽAIŽARAS, D. Čibo pasaka 

mažiesiems, teisybė dide
liems, Ados Sutkuvienės 
iliustracijos, 21 puslapis, 
kaina .................. $1.50.

MURKLYS, A. Giedriaus 
apysaka, 130 psl. kai
na ...........................  $1.80.

GINTARO TAKAIS, J. Na 
rūnės eilėraščiai, daug ilius 
tracijų, 64 psl., kaina $1.80.
GINTARĖLĖ, J. Narūnės 

iliustruota pasaka, 24 psl. 
kaina ...........................$1-

Ta pati anglų kalba, ..$.1.
KETURKOJIS UGNIAGE 

SYS, D. B’ndokienės pa
rašytas labai Įdomus pa 
sakojimas. gera dovan; 
vaikams, bet ir senelia- 
su Įdomumu ir malonumu 
skaitys. Kaina tik $2.00.

MĖLYNT KARVELIAI, Alo
yzo Barono, 69 psl. kai- 

ei* • • • • •••••••• •••••• $1.50.
TRYS SAKALAI, Alf. Vam- 

buto. 15 pasakų ir padavi 
mų. 186 psl., kaina.. $2
AUKSO ŽĄSIS, pasakiš

ka 3 veiksmų komedija, pa
rašė Birutė Pūkelevičiūtė
159 pusi., kaina $2-

Už šį veikalą autorė 1961 
netais gavo L. Bendruome- 
įes jaunimo dramos konkur
so pirmąją premiją, pagal 
ji Chicagoje yra susuktas 
juosta ir ši knygą, 
filmas, kurio paveikslais pa-

Skaidrytė, Balės Vaivo
rykštės 5 scenos vaizdeliai, 
kaina $2.

Jonukas keliauja, pasaka, 
Į pagal Kanapnickienę parašė 
j Jonas Valaitis, kaina $1.50.

LAIKRAŠTIS VISŲ IR VISIEMS —

Nepriklausoma

LIETUVA
kas savaitę duoda politines, kultūrines ir visuomenines ap
žvalgas, mokslo žinias, modernų sveikatos skyrių, kino nau
jienas, bėgamąją lietuviškąją kroniką, geriausius romanus, 
vaizduojančius gyvenimą Lietuvoj* laba’ daug aktualių 
iliustracijų ir tt. Laikraštį apsimoka prenumeruoti.

Naujiems prenumeratoriams visus metus laikraštis 
siunčiamas už pusę kainos, kuri Amerikoje kaštuoja $5.50.

N.L. dabar pradeda duoti ptanešimus apie Montrealy 
ruošiamą Pasaulinę parodą ir joje Lietuvių Dieną.

' Adresas:
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

7722 George Street, LaSalle—Montreal, Canada.

NELAUKITE, KOL BUS VĖLU!

Ne laikas rūpintis širdies sveikata, kada širdies 
priepuolis įvyksta. Daug išmintingiau iš anksto žinoti 
savo polinkį širdies priepuoliui ir kaip jo išvengti.

Statistika skelbia, kad sulaukus pusamžio kas 
penktas vyras gauna širdies priepuolį. Nerizikuokite 
didžiausiu turtu — savo sveikata.

Perskaitę knygų "ŠIRDIES PRIEPUOLIAI“, 
pamatysite, kad galite nuspėti savo širdies priepuolį 
ir jo išvengti.

Ta knyga gaunama ir Keleivio administracijoje, 
atsiuntus $3.75.

Jau išspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ.

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869- 
1959) metų Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 
664 psl. Kietais viršeliais — $10.00, minkštais — $8.00. Išlei
do Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmasis Chicagon atvažiavęs lietu
vis, pirmos lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos drau
gijos, statytos bažnyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 
121. 41 teatro draugija. 48 pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai 
ir 314 veiklesniu žmonių biografijos. dokumentuotą, ka.
talikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir kitu drganizačijų 
atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos. skdftVklHš/bahlraYir KL 1

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomĖpąrąšyįjĮjijękį 4u;baį 
Money Orderį • f(vJ ....

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 South Halsted Street. Chicago. Illinois 60608

Gedimino sapnas ir Nerin
ga, eiliuotos pasakos ir le
gendos, parašė Jonas Valai
tis, kaina $2.25.
SNAIGIŲ KARALAITĖ, 

graži pasaka, V. Stanči
kaitės liustruota, parašė,
1 Xaran' 20 pu!la$ių Keleivio prenumerata - gerakain:

’i

Tos knygos gaunamoe ir! 
Keleivio administracijoj.

. (P

MM#******#****##****#**#*##*#*********************************#****,

dovana visokiomis progomis!

r
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AR PAGERBSIME 

MENININKĄ IR ŽMOGŲ.

KURIO PAGALBOS 

NUOLAT ŠAUKIAMĖS?

Jokia naujiena, kad fab
rike prieš kitatauti pilvūzą 
boselį ar net šlaviką iš pa
garbos mūsų brolis sulinks- 
ta tiesiog į dešros pavidalą, 
lyg taikstydamasis iš nusi
žeminimo pabučiuoti jam i 
ranką. Pasikvietę Į svečius

savanaudi politiką, kur mus 
po rinkim-’ pirmąją minutę 
visai užmiršta, iš didelio 
meilumo primanę savo nau
ja skrihiiu po juo padėtume, 
kad tik minkščiau būtu prie 
mūsų vaišių stalo sėdėti. 
Svetimos vištos karkinimas 
jau mums gražiausia daina, 
svetimo avino mekenimas— 
mus švenčiausia teisybė, iš
mintis ir pranašystė.............

Na. o savas lietuvis, nors 
jis būtu ir talentingiausias, 
ir daugiausia nusipelnęs 
mūsų kultūrai ar visuome
nei. vis dar mums atrodo 
ne teks jau gerbtinas, kaip 
anas svetimasis. Kodėl? Ar
gi tik dėl to. kad mes jo ne
bijome. kad negali sumažin
ti mūsų uždarbio ar net 
riuktelti kumščiu i panosę?

Gal sakysite, kad visa tai 
netiesa, kad mes ši vaizdą 
padidinam. Gerai, būtų ma
lonu apsirikti.

Va. ši sekmadieni, gruo
džio 10 d. 3 vai. popiet Jor

dan Hali salėje rengiamas 
kompozitoriaus Jeronimo 
Kačinsko kūrinių koncertas. 
Jo veikalus atliks geriausi 
Bostono profesionalai mu
zikai. Tai bus ir jo 60 metų 
amžiaus ir brandaus kūry
binio darbo sukaktis. Jam 
nereikia nei orakalbu. nei 
cibuliuotų silkių, nei kala
kuto vėdarų, užpilamų deg
tine, kad sukaktuvininką 
gerbdami patys neužspring- 
tume. Nereikia netgi nei au
kų, adresų ir dovanų. Už
tenka, kad ateitume i salę ir 
paklausytume jo kūrybos.

Ar ateisime?

Jeronimas Kačinskas vi
sada ateidavo mums i pa
galbą. kai jo šaukdavomės. 
Jis mums akompo nuodą vo 
ir tautinėse šventėse, ir mi
nėjimuos , ir koncertuos, ir 
kitų pagerbimuose, ir para
pijos chorui vadovaudamas 
apgiedodavo mūsų gyvuo
sius ir numirusius. Jis visur 
pianisto pirštais patarnau
davo. kaip ir Julius Gaide
lis.

Taigi, rodos derėtų, ši me
nininką ir mums bent kartą 
per 60 metų pagerbti, Įver
tinti, jam atsidėkoti.

Šis mūsų žodis nėra koks 
almužnos maldavimas, o tik 
draugiškas malonios parei
gos priminimas ir prisimini
mas.

Taigi norėtųsi tikėti, kad 
tikrai ši sekmadieni verta 
visiems pasimatyti Jordan 
Hali.

Bostone bus 60 aukštų 

namas
Dabar Bostone y • anks

čiausias Prudential bendro
vės 52 aukštų pastatu.', bet 
netrukus ši miestą papuoš 
dar avštesnis — 60 aukštų. 
Tai John Hancock audi
mo bendrovės rau . ' dan
goraižis. kuris nutarta sta
tyti beveik greta dabartinių 
tos bendrovės rūm .

Dangoraižis ; as 790 
pėdu aukščio. Jis atsieis šiai 
bendrovei 75 mil. d i. John 
Hancock bendrove dabar 
turi 6,300 tarnautojų ir nu
mato per kelerius metus tą 
skaičių padidinti dar 1.5<»0.

St. Santvaras Elizabethe

Rašytojas Stasys Santva
ras praeitą savaitgali su 
žmona buvo išvykęs i Eliza- 
betha, N.J.. kur dalyvavo li
teratūriniame parengime.

SLA 306 kp. susirinkimas } Tėvų Komiteto Naujųjų

Kuopos susirinkimas bus Meh» •“‘‘•’im..
ši sekmadienį, giuodžio 9 d. Jau buvo rašyta, kad Bos-S 
6 vai. vak. Sandaros salėje, tono Lituanistinės Mokyklos 
Jame bus nominuojami kan- Tėvu Komitetas mokyklai 
didatai į Centro valdvba ir paremti ruošia Naujųjų Me- 
renkama kuopos valdyba tu sutikima giuodžio 31 d. 
1968 metams. Bus parodyti Mildažiu Milton Hill House 
ir du gražūs filmai. Visi na- salėje (36 Elliot St.. Milton,1, 

Mass.). Pradžia 8:30 vai. i 
vak. Įėjimas asmeniui $15.'

riai prašomi dalyvauti.
A. Andriulionis,

pirmininkas Stalai grupėmis po 10 ir ma-! 
žiau asmenų.

Visi maloniai prašomi re
gistruotis iki gruodžio 20 d. 

ši sekmadienį, giuodžio P^s komiteto narius: J. špa- 
10 d. 2 vai. popiet Anestos ievučių (tel. 436-6634), A. 
bute (8 Mavhetv. Dorcheste- *^ustra (toh 843-6642). F. 
ry) bus svarbus SLA 175, ^ickignę (tei. 326-7442). 
359 ir 371 kuopų ralių susi- Čekius rašyti Boston Li- 
rinkimas. Visi nariai kvie- ^uanian School \ardu ir 
čiami atsilankvti.

Trijų kuopų susirinkimas

Ruošia smagų vakarą

siųsti šiuo adresu: A. Aust
ras, 35 Townsend Avė., 
Braintree, Mass. 02184.

Bostono skautai per Ka- Gegužiene ligoninėje

ledas, gruodžio mėn. 25 d.. Ona Gegužienė guli Uni 
So. Bostono Lietuvių Pil. versity ligoninėje. Linkime 
Dr-jos salėje ruošia smagų jai greičiau pasveikusiai su- 
šokių vakarą su programa, grįžti namo.

Piogramą atliks žinomas
feljetonistas-dainininkas Vi-į Paminėjo gimtadienį 

bus Bražėnai Šokiams gros Draugų būrys Sandaros 
geras orkestras iš Worceste- salė je pagerbė lapkričio 29 
rio. Pasiruošimai vakarui d. Bronių Bajerčių jo 71-jo 

‘ jaa vyksta pilnu tempu. į gimtadienio proga.

Darbininkų Draugijoje 

ta pati valdyba

Gruodžio 3 d. buvo Lie
tuvių Darbininkų Dr-jos 
kuopos susirinkimas, kurio 
darbotvarkėje buvo ir val
dybos linkimai. Nutarta pa
likti senąją valdybą, būtent: 
pirm. V. Jackūnas, vicepir
mininkas C. Janeliūnienė. 
sekr. N. Jonuška ir ižd. K. 
Marcilionis.

Valdybos' pirm. pranešė, 
kad spalio mėnesį ruoštas 
banketas davė $132 pelno. 
Jame buvo pagerbtas N. Jo
nuška. Pirmininkas dėkojo 
visiems prisidėjusiems prie 
banketo surengimo, o N. Jo
nuška — už jo pagerbimą.

Nutarta švenčių proga pa
sveikinti laiškais draugijos 
narius Ilginius: V. Anestą, 
J. Andriukaitį. U. Čepienę. 
O. Gegužienę, W. Mikėną. 
J. Vinciūnienę, K. Trainavi- 
čių, K. Kunigėlį, J. Tumavi- 
čienę, K. Jušką.

Po susirinkimo visi daly
viai buv opavaišinti.

i „

Sveikino iš Floridos

Jadvyga Keslerienė at
siuntė sveikinimu iš Miami, 
Fla.

VĖL NAUJA DOVANA ji 

VAIKAMS

Savo mažuosius vėl gali-

fonu 227..U72 nu. 9 vaL ryto"iki me pradžiuginti gražia do- 
5 vai. popiet. vana — Vytės Nemunėlio
_________________________ ______ tik ka išėjusia knyga MEŠ-

sr-,r g ab.a. KIUKAS RUDNOSIUKAS LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI _ . .Tat jau trecioji laida. Lietu- 
Turime Lietuvos žemėla- viškos knygos istorijoje tai 

pių —už 50 centų, už $2.50 nedažnas reiškinys. Tas ro-!

LITAS ENGINEERING UO. 
75 Stale St.. Bo>ton.

reikalingi patyrę braižytojai. 

Kreiptis asmeniškai arba tele-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA KELIONIŲ ĮSTAIGA NAI JOJOJ 
ANGLIJOJ, atstovaujanti visoms vietinėms ir užsienio lėktuvu 
linijoms, Kartu sutvarkanti viešbučius ū kelionių planus. Specia
lūs patarnavimai vykstantiems Į FLORIDĄ
Per TANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE gante atsikviesti į 
svečius savo gimines iš Lietuvos.
VISI PATARNAVIMAI SUTEIKIAMI GULI I AI IR BE PAPIL- (sulankstomas) ir UŽ $3.50 do, kad tie, kuriems knyga 
DOMO MOKESČIO.

KART T R A

Globė Parcel Service, Ine.
IR

Peter Maksvytis
Carpeatąr A Builder 
49 Church Street

E. Milton, Mass.
Atlieka visas pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus ii lan
ko ir viduje, gyvenamų namą ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va- 
larda vakaro.

Telefonas: 698-8675

teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees

Telefonas: AN 8-2805
Dr. Jos. J. Donovan
Dr. J. Pašakarnio

ĮPĖDINIS
OPTOMETRISTAS

Valandos:
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 
Vakarais iš anksto susitarus 

447 BROADWAY 
<«uth Boston. Maso

COSMOS PARCELS

EXPRESS CORP- 

ĮVAIRIAUSIAS DOVANAS

siunčia betarpiškai

15 BOSTONO Į LIETUVĄ

ir kitus Rusijos okupuotus 
kraštus

Pristatymas greitas ir 
gara ntuotas

Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- vak., 

o šeštadieniais iI
nuo 8 vaL ryto iki 2 vai. p.p.! 

331 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 02127 

TeL 268-0068

Vedėjas J. Vaičaitis

TEL- AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTĖ)

OPTOM E TRI STĖ 
Valanuos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeA

A. J. NAMAKSY
Real Estate 4k Insurance

321 County Club Rd- 
;Newton Centre, Mass. 02159 

TeL 332-2645

skiriama, ją tikrai nepapras- i, 
tai mėgsta. Todėl pradžių-; 
ginkite savo vaikučius, įsi
gykite ją tuoj arba Kalėdų 

Petronėlės Onntaitės ei- prOga< Kaina $3.00. Gauna- 
liuotos apysakos "Teofilė ma jr Kreivy.

(sieninis).

JUK NETURITE?

"Teofilė
nuo Kražantės*’. Keleivio 
administracijoje ją galite

per kurį galite išsiųsti savo giminėms pinigus, siuntinius ir užsa-1 gauti UŽ $2.00. 
kyti rusiškų prekių.

Podarogifts skyrius ADMINISTRACIJOS
PRAŠYMAS

ĮVAIRIAS MEDŽIAGAS. ODAS, SF.'.LC 
ir kt. galima pirkti SAVIKAINA mūsų L ū • 
ĮSTAIGA LIETUVIŠKA, kreipkitės lietuviškai, 
tiek siuntinių reikalu BŪSITE MALONIAI IR 
APTARNAUTI.

MEGZTINIUS

Ties kelionių, į 
SĄŽININGAI

ATLAS PARCELS CO.
82 Harrison Street,

Worcester, Mass. 01604 ; 
Tet- 798-3347

Tiesiai iš Worcesterio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu. ’ 
vą ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

Įstaiga atdara: 9 vai. iki 5 vai. v.
9 vai. iki 1 vai. v.

8 vai. iki 12 vai. dn.

kasdien nuo 
ketvirtadieniais nuo 
šeštadieniais nuo

Rašyti ar skambinti:

390 West Broadway, South Boston. Mass. 02127 
Telefonas: 268-3761

Vedėja: Aldona Adomonis

“Keleivio" administraci
ja prašo gerb. skaitytojus,

Paragink savo pa^stamus fcurie Keičia adresą, prane* 

išsirašyti Keleivį. Kaina šant naująjį adresą neuž 
metams $5 nuriti oaraėvti ir senąjį.

Nepamirškite parašyti! vietinės gamybos medžiagų, ap- 
pašto numerio — -Lp code. ■ avo, maisto ir pramonės gami

nių. Turime vietoje įvairių vie_

Knyga yra geriausias žmogaus drangas

8
»' *
v?

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP. 
169 Miibury S t. 

WORCESTER, MASS. 
Tel. SW 8-2868

VELTUI

LĖLIŲ

NAMELIS
pilnas visokių skanėstų 

visiems mūsų naujiems pirkėjams

Veltui 24 valandų alyvos burnerio aptarnavimas
' *afc ■ v-

Kasmetinis išvalymas
<- 1

FUEL Co.
487 Washington St, Dorchester, Mass.

GE 6 1204

R The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE

Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų n 
eeptus ir turime vigus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į lietuvišką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.

582 a W. Broadiray, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 

Telefonas AN 8-6020

Nuo 9 vai. ryto iki S vai v^ išskyrus šventadienius ir sekm.

LAISVES VARPAS
NAUJOS IO3 ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA!

Sekmadi-niais 8-9 vai. ryte 
FM Bangomis 105.7 mexaciklu 
18 WKOX, Frsmingham, Mass.

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
173 Arthur St

BROUKTON, MASS. 02102 

TeL JUnlper 9-7209

tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai že- vienintelė oficiali įstai- 
momis kainomis. Be to, siunčia- g* VVorcestery, kuri siunčia 
me maistą, pinigus ir galite už- siuntinius tiesiog iš VVerses- 
sakyti jų gamybos prekes, čia terio į Lietuvą ir kitas Rusi- 
sumokėsite pinigus, o giminės jos valdomas sritis- Čia kal- 
ten vietoje galės pasirinkti už- bama lietuviškai, patarnau- 
sakytas prekes. ' jama greitai ir sąžiningai.

Taipogi tarpininkaujame per į Siuntiniai nueina greitai ir 
tam tikras įstaigas atsikviesti į tvarkingai.
gimines čia pas save į svečius
ar nuolatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsilankę įsiti
kinsite.

Vedėjas A. Schyrinski

Imkit ir skaitykit 

Kipro Bielinio 

knygą

TERORO IR VERGUOS

IMPERIJA SOVIETŲ 

RUSIJA

Joje smulkiai aprašyto 
bolševikinio teroro sistema, 
tos vergų stovyklos, kuriose 
kentėjo ir žuvo mūsų 
broliai, seserys, giminės ir 
draugai. Knygos kdina — 
75 centai.

Ketvirtis & Co.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantal 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
; KApestingai taisome laikrodžius 

žiedas, papuošalu*

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON 

Tel AN 8-4649

Čia galima gauti įvairiau
sių importuotų ir vietinės1 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

Dažau ir Taisau
Namus iš lauko ir viduje. 1
Lipdau popierius ir taisau^ 

viską, ką pataisyti reikia. J 
Naudoju tik geriausią š 

medžiagą 2

JONAS STARINSKAS J 
220 Savin Hill Avė. «
Dorchester, Mana.

TeL CO 5-5854 ;

RADUO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radiji 

Programa Naujoj Anglijo, 
ii stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc,. veikia sekmadie 
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die 
ną. Perduodama: Vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai 

uos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis , 

Baltic Florists gėlių ir dovi 
nų krautuvę, 502 E. Broao 
pay, So. Bostone. Telefo 
nas AN 8-0489. Ten gauna 
mas Ir Keleivis.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairių rūšių

draudimus
Kreiptis senu adresu:

BRONIS KONTRIM
598 Broadway 

So. Boston, Mass. 02127
Tel. AN 8-1761

Flood Sąuare 
Hardicare Co.
Savininkas N. J. ALEKNA
•28 EAST BROADWA1 
SOUTH BOSTON, MASS. 
TELEFONAS AN 8-4148 

Senjamin Moore Dažai 
Popiero* Sienoms 

Stiklas Langams 
Visokie reikmenys

Reikmenys plnmberisms 
Visokie geležies daiktai


